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III. CZĘŚĆ OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny położony przy ul. Komisji Edukacji 
Narodowej 6 w Stalowej Woli. Zgodnie z danymi i wytycznymi przekazanymi przez Zarządcę prace 
przy termomodernizacji obiektu polegać będą na dociepleniu dachu i elewacji, a także pracach 
towarzyszących. Wszystkie prace zostały szczegółowo opisane w opisie technicznym poniższego 
opracowania .

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
● Mapa zasadnicza, skala 1:500
● Audyt Energetyczny przygotowany przez : Energetyczna Pracownia Inżynierska 

ERGSpółka Cywilna A, Życzyńska G. Dyś w Lublinie .
● Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 

lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 926.).

● Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U. 2009 nr 119 poz. 998. z późn. zm.)

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. 2003 nr 47 
poz. 401) . 

● Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

● Zlecenie inwestora;
● Obowiązujące normy i normatywy projektowe.
● Wizja lokalna.

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest projekt budowlany docieplenia i kolorystyki budynku wielorodzinnego przy ul. 
Komisji Edukacji Narodowej 6 w Stalowej Woli mający na celu wyeliminowanie aktualnie 
występujących wad, przystosowanie przegród zewnętrznych do obowiązującej aktualnie normy PN-
EN-ISO 6946:2008, a przez to ograniczenie strat cieplnych budynku, poprawę warunków 
eksploatacyjnych oraz podwyższenie estetyki budynku.
Zakres opracowania:

● Poprawa izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych d=11cm (na podstawie audytu 
energetycznego). Dobranie kolorystyki elewacji;

● Usuniecie istniejącego docieplenia ze “starej” wełny mineralnej, styropianu oraz 
okładziny z blachy falistej;

● Wykonanie nowej izolacji termicznej ścian;
● Poprawa izolacyjności termicznej stropodachu - docieplenie stropodachu 

wentylowanego metodą wdmuchową (na podstawie audytu energetycznego);
● Wykonanie docieplenia stropu zewnętrznego (w przejściu)
● Remont i odnowienie elementów dodatkowych, wykonanie robót koniecznych 

związanych z robotami dociepleniowymi (remont cokołu, balkonów, itp.)
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4. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO

4.1 DANE OGÓLNE:
- budynek zasiedlony w 1984r.
- ilość kondygnacji nadziemnych – 6,7,8,9 (budynek podzielony na segmenty)
- ilość kondygnacji podziemnych - 1
- ilość klatek schodowych - 4
Zestawienie powierzchni oraz gabarytów budynku:
- długość całkowita budynku (strona południowa) – 43,50 m
- długość całkowita budynku (strona zachodnia) – 51,80 m
- wysokość budynku – 28,49 m
- wysokość kondygnacji mieszkalnej brutto – 2,8m
- pow. zabudowy budynku – 775,0 m²
- pow. użytkowa  – 3783,8m²;
- kubatura całkowita budynku – 17986,0m³

Budynek objęty opracowaniem jest to budynek wielorodzinny zlokalizowany jest w Stalowej Woli przy 
ulicy Komisji Edukacji Narodowej 6. Budynek całkowicie podpiwniczony, średniowysoki 6,7,8,9 
kondygnacyjny (oraz jedna podziemna).  
Budynek wykonany w technoligi uprzemysłowionej – WK-70. Układ ścian konstrukcyjnych mieszany. 

ŚCIANY
- Ściany szczytowe niedocieplone: ściany warstwowe (żelbet gr.15cm, wełna mineralna gr.6cm, warstwa 
betonu gr.6cm;
- Ściany szczytowe docieplone I: ściany warstwowe (żelbet gr.15cm, wełna mineralna gr.6cm, warstwa 
betonu gr.6cm; docieplenie – wełna mineralna gr.5cm, we fragmentach – blacha trapezowa;
- Ściany szczytowe docieplone II: ściany warstwowe (żelbet gr.15cm, wełna mineralna gr.6cm, warstwa 
betonu gr.6cm; docieplenie – styropian gr.6cm
- Ściany osłonowe: ściany warstwowe- żelbet gr.8cm, wełna mineralna gr.6cm, warstwa betonu gr.6cm
- Ściana piwnic w przestrzeni nieogrzewanej: płyty żelbetowe gr.30cm;

STROPY / STROPODACHY
- Stropy międzykondygnacyjne: płyty żelbetowe monolityczne – gr.16cm, warstwy wykończeniowe;
- Stropodach wentylowany: płyty żelbetowe monolityczne gr.16cm, izolacja- wełna mineralna gr.12cm, 
warstwa powietrza wentylowanego, płyty korytkowe oparte na ściankach ażurowych, warstwa betonu, 
pokrycie – papa termozgrzewalna;
- Stropodach niewentylowany(dachy) nad klatkami schodowymi i maszynowniami: płyty żelbetowe 
monolityczne gr.16cm, izolacja- wełna mineralna gr.6cm, styropian- gr.2cm, warstwa betonu, pokrycie-
papa;
- Strop zewnętrzny (w przejściu): docieplenie od dołu – wełna mineralna gr.7cm, płyty żelbetowe 
monolityczne gr.16cm, izolacja – styropian gr.1cm, warstwa betonu, pokrycie – papa, warstwy 
wykończeniowe;
- Strop nad piwnicą nieogrzewaną: płyty żelbetowe monolityczne – gr.16cm, izolacja- styropian gr.4cm, 
papa, warstwy wykończeniowe;

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
- Stolarka okienna „nowa”: okna PCV jednoramowe z szybą zespoloną jednokomorową;
- Stolarka okienna „stara”: okna drewniane zespolone, podwójnie szklone;
- Stolarka okienna na klatkach schodowych „nowa”: okna PCV jednoramowe z szybą zespoloną 
jednokomorową;
- Stolarka okienna w piwnicach nieogrzewanych „nowa”: okna PCV jednoramowe z szybą zespoloną 
jednokomorową;
- Drzwi zewnętrzne do klatek schodowych „nowe”: drzwi aluminiowe z tzw. ciepłego profilu z szybą 
zespoloną jednoramową
- Drzwi do zsypów „stare”: drzwi drewniane pełne.

5



4.2 CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO NA PODSTAWIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO 

4.2.1.Przegrody zewnętrzne:
- Ściany szczytowe docieplone I: 
Cześć ścian szczytowych została docieplona w 1995r. wełna mineralną o gr. 5cm i blachą 
trapezową. Współczynnik przenikania ciepła nie spełnia obecnie obowiązujących wymagań 
izolacyjności cieplnej przegród. Przegrody należy docieplić. 

- Ściany szczytowe docieplone II: 
W 1998r. kolejna część ścian szczytowych została docieplona styropianem o gr. 6cm. 
Współczynnik przenikania ciepła nie spełnia obecnie obowiązujących wymagań izolacyjnośći 
cieplnej przegród. Przegrody należy docieplić. W audycie nie rozpatruje się tego usprawnienia.

- Ściany osłonowe: 
Ściany osłonowe i pozostała część ścian szczytowych nieocieplone. Współczynnik przenikania 
ciepła nie spełnia obecnie obowiązujących wymagań izolacyjności cieplnej przegród. Przegrody 
należy docieplić.

4.2.2. Stropy, stropodachy:
Pokrycie stropodachów wentylowanych I niewentylowanych, szczelne, w dobrym stanie 
technicznym, pozostawić bez zmian.
Docieplenia:
Stropodach wentylowany: docieplenie niewystarczające. Współczynnik przenikania ciepła nie 
spełnia obecnie obowiązujących wymagań izolacyjności cieplnej przegród. Przegrody należy 
docieplić.
Stropodach niewentylowany(dachów): docieplenie niewystarczające. Współczynnik przenikania 
ciepła nie spełnia obecnie obowiązujących wymagań izolacyjności cieplnej przegród. Brak 
technicznych możliwości docieplenie tych przegród. W audycie nie rozpatruje się tego 
usprawnienia.
Strop zewnętrzny (w przejściu): docieplenie niewystarczające. Współczynnik przenikania ciepła 
nie spełnia obecnie obowiązujących wymagań izolacyjności cieplnej przegród. Przegrody należy 
docieplić. Proponuje się demontaż istniejącego docieplenia i wykonanie nowego docieplenia w 
systemie ETICS (bezspoinowy system ociepleń – BSO, technologia „lekka-mokra”.
Strop piwnic: w części mieszkalnej i usługowej niewystarczające. Współczynnik przenikania 
ciepła nie spełnia obecnie obowiązujących wymagań izolacyjności cieplnej przegród. Występują 
duże trudności techniczne wykonania docieplenia tej przegrody. W audycie nie rozpatruje się 
tego usprawnienia.

4.2.3. Stolarka 
Stolarka okienna:
- okna w mieszkaniach częściowo wymienione na nowe. Roboty te wykonywane są na koszt 
własny mieszkańców, dlatego w analizie audytu nie przewiduje się wymiany.
- stolarka okienna na klatkach schodowych jest nowa: okna PCV jednoramowe z szybą 
zespoloną jednokomorową, pozostawić bez zmian.
- stolarka okienna na klatkach schodowych jest nowa: okna PCV jednoramowe z szybą 
zespoloną jednokomorową, pozostawić bez zmian.
- stolarka okienna w piwnicach nieogrzewanych jest nowa: okna PCV jednoramowe z szybą 
zespoloną jednokomorową, pozostawić bez zmian.

Stolarka drzwiowa:
- drzwi zewnętrzne do klatek schodowych są nowe: drzwi aluminiowe z tzw. ciepłego profilu z 
szybą zespoloną jednoramową, pozostawić bez zmian.
-drzwi wejściowe do mieszkań częściowo wymienione. Roboty te wykonywane są na koszt 
własny mieszkańców.
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4.2.4. Wykończenie:
Rury spustowe, parapety zewnętrzne i obróbki blacharskie wykonane z blachy stalowej 
ocynkowanej. Stan: niezadowalający (przeznaczone do wymiany).

UWAGA!
1. Przed przystąpieniem do realizacji prac należy przeprowadzić ekspertyzę techniczną 
stanu konstrukcji dachu. W przypadku stwierdzenia korozji należy całość odczyścić i 
pomalować farbą antykorozyjną.
2. Przed wykonaniem ocieplenia należy bezwzględnie sprawdzić stan zawilgocenia ścian 
zewnętrznych i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dokonać osuszenia i 
likwidacji zagrzybienia.
3. Przed realizacją prac dociepleniowych budynku zalecane jest wykonanie zewnętrznej 
izolacji przeciwwilgociowej powłokowej ścian piwnic.

5. ZALECENIA I OBLICZENIA CIEPLNE PRZEGRÓD PO WYKONANIU TERMORENOWACJI

5.1 ZALECENIA  NA PODSTAWIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 6 i 8 audytu energetycznego należy wykonać następujące prace:

● Ściany szczytowe:
technologia docieplenia: system ETICS (bezspoinowy system dociepleń – BSO, technologia  
lekke-mokra) przy zastosowaniu styropianu/wełny mineralnej jako materiału izolacyjnego o 
grubości d=11 cm (współczynnik przewodzenia ciepła λ =0,040 W/mK), tynk zewnętrzny 
cienkowarstwowy silikonowy wraz z wykonaniem koniecznych obróbek blacharskich.

● Ściany szczytowe docieplone I:
technologia docieplenia: system ETICS (bezspoinowy system dociepleń – BSO, technologia  
lekke-mokra) przy zastosowaniu styropianu/wełny mineralnej jako materiału izolacyjnego o 
grubości d=11 cm (współczynnik przewodzenia ciepła λ =0,040 W/mK), tynk zewnętrzny 
cienkowarstwowy silikonowy wraz z wykonaniem koniecznych obróbek blacharskich.

● Ściany osłonowe:
technologia docieplenia: system ETICS (bezspoinowy system dociepleń – BSO, technologia  
lekke-mokra) przy zastosowaniu styropianu/wełny mineralnej jako materiału izolacyjnego o 
grubości d=11 cm (współczynnik przewodzenia ciepła λ =0,040 W/mK), tynk zewnętrzny 
cienkowarstwowy silikonowy wraz z wykonaniem koniecznych obróbek blacharskich.

● Strop wentylowany:
technologia docieplenia: metoda wdmuchiwania pneumatycznego z zastosowaniem 
granulowanej wełny mineralnej lub szklanej albo materiału na bazie celulozy. Przyjęto gruność 
izolacji d=16cm, (współczynnik przewodzenia ciepła dla materiału izolacyjnego λ =0,040 W/mK)

● Strop zewnętrzny (w przejściu):
Przed przystąpieniem do prac, należy usunąć istniejące docieplenie z wełny mineralnej.
technologia docieplenia: system ETICS (bezspoinowy system dociepleń – BSO, technologia  
lekke-mokra) przy zastosowaniu styropianu jako materiału izolacyjnego o grubości d=18 cm 
(współczynnik przewodzenia ciepła λ =0,040 W/mK), tynk zewnętrzny cienkowarstwowy 
silikonowy wraz z wykonaniem koniecznych obróbek blacharskich.

● Roboty konieczne z dociepleniem ścian - remont cokołu, remont balkonów, tynkowanie 
oraz malowanie elementów elewacji które nie będą docieplane.

Uwaga: należy zdemontować istniejące ocieplenie budynku. Powyżej 24m nad poziom terenu 
docieplenie wykonać wełną mineralną

5.2 OBLICZENIA CIEPLNE PRZEGRÓD PO WYKONANIU TERMORENOWACJI
W celu wyeliminowania stwierdzonych wad proponuje się wykonanie termoizolacji wszystkich przegród 
zewnętrznych ściennych oraz stropodach wentylowanych. Należy zastosować tzw. „metodę lekką mokrą” 
opisaną w dalszej części opracowania. Zastosowany system ocieplenia powinien posiadać aktualny atest
dopuszczający do stosowania w budownictwie (świadectwo ITB).
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Współczynniki przenikania ciepła „U” dla przegród zewnętrznych (zgodnie z audytem energetycznym):
Ściany szczytowe – styropian/wełna mineralna gr. d=11 cm U = 0,240 W/m2K
Ściany szczytowe docieplone I  – styropian/wełna mineralna gr. d=11 cm U = 0,240 W/m2K
Ściany osłonowe – styropian/wełna mineralna gr. d=11 cm U = 0,242 W/m2K

Stropodach wentylowany nad częścią wysoką – metoda wdmuchowa z zastosowaniem 
granulowanej wełny mineralnej, lub szklanej albo materiału na bazie celulozy, gr. d= 16 cm ( po 
stabilizacji ), U = 0,195 W/m2K.
Strop zewnętrzny (w przejściu) - styropian gr. d=18 cm U = 0196 W/m2K

6. OPIS WPŁYWU PROJEKTOWANYCH ZMIAN NA ISTNIEJĄCĄ KONSTRUKCJĘ
Stan techniczny podstawowych elementów konstrukcyjnych dobry. Mogą one nadal pełnić bezpiecznie 
swoje funkcje.
Projektowane docieplenie elewacji nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo użytkowania obiektu. 
Wykonanie remontu zgodnie z zaleceniami projektu nie będzie zagrażało głównym elementom 
konstrukcyjnym budynku. 
Stan techniczny obiektu nie zagraża bezpieczeństwu mienia i osób, a elementy konstrukcyjne znajdują 
się w zadowalającym stanie technicznym.
Budynek nie spełnia aktualnych wymagań izolacyjności cieplnej, przez co wymaga docieplenia i 
dostosowania do aktualnych norm.

7. OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH
• Demontaż opaski betonowej wokół budynku.
• Demontaż parapetów i obróbek blacharskich.
• Usuniecie istniejacego ocieplenia ścian.
• Sprawdzenie i przygotowanie podłoża. W przypadku wystąpienia na elewacji 

budynku zabrudzeń i nalotów organicznych przed wykonaniem docieplenia należy je 
usunąć, wymyć i oczyścić ściany budynku.

• Wymianę stolarki okiennej: w piwnicach na okna PCV w kolorze szarym wg 
zestawienia oraz na klatkach schodowych na okna PCV w kolorze białym wg 
zestawienia.

• Demontaż i wykonanie (odtworzenie) nowej instalacji odgromowej.
• Demontaż i montaż rynien, rur spustowych (blacha stalowa ocynkowana).
• Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych za pomocą metody „lekkiej-mokrej” np. w 

systemie Boumit, Bolixl, Atlas Stopter.  Jako materiał izolujący zastosowano styropian
i wełna mineralna powyżej 24m nad poziomem terenu, przyklejony do ścian 
zewnętrznych i zabezpieczony cienkowarstwowym tynkiem silikonowym:

• docieplenie ścian zewnętrznych szczytowych -styropianem EPS 70-040 ( FS15) –11 
cm

• docieplenie ścian balkonowych - od strony wnętrza balkonu XPS gr. 6,0cm (ściany 
boczne) i od strony wnętrza balkonu (lico budynku) –styrop. EPS 70-040 ( FS15) –11 
cm

• docieplenie cokołów styropianem EPS 100-038 (FS 20) gr.6,0cm
• docieplenie ościeża okien styropianem XPS gr. 3,0cm
◦ < 24m n. p.t.  
• docieplenie ścian zewnętrznych osłonowych -styropianem EPS 70-040 Fasada– 11 

cm
• docieplenie ścian zewnętrznych osłonowych - filarki miedzyokienne -styropianem 

EPS 70-040 Fasada – 11 cm + warstwa wyrównawcza 4-6cm EPS 70-040.
• docieplenie loggi i stropu styropianem Termoorganika  Platinium Plus – 8 cm lub 

Baumit XPS-R– 8cm
◦ od 24 do 50 m n. p.t.  
• docieplenie ścian zewnętrznych szczytowych - wełną mineralną Rockwool – Fasrock 

11 cm
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• docieplenie ścian zewnętrznych osłonowych - wełną mineralną Rockwool – Fasrock –
11 cm

• docieplenie loggi wełną mineralną Rockwool – Fasrock – 8 cm
o docieplenie ścian zewnętrznych osłonowych - wełną mineralną Rockwool – Frontrock

11 cm 

• Wykonanie docieplenie stropodachu wentylowanego - wykonanie docieplenia 
stropodachu metodą nadmuchu (wełna mineralna) gr. 16 cm.

• Remont balkonów: demontaż/montaż przy balkonach obróbek blacharskich z blachy 
stalowej powlekanej w kolorze zgodnym z rys. elewacji, naprawa uszkodzonej 
posadzki balkonów (skucie istniejącej i wykonanie nowej posadzki cementowej), 
przeprowadzić konserwację balkonów ( zwłaszcza w przypadku zaobserwowania 
odsłonięcia stali zbrojeniowej w dolnej warstwie płyty balkonowej lub po obwodzie 
płyt).

• Malowanie elewacji - kolorystyka budynku – ściśle wg rysunków podziałów - 
kolorystyka elewacji (szalety okienne w kolorze elewacji)

• Malowanie cokołu - tynk mozaikowy wg. rysunków kolorystyki;
• Remont kominów; 
• Wymiana obróbek blacharskich na obróbki blacharskie z blachy stalowej 

ocynkowanej.
• Wymiana zewnętrznych elementów  (skrzynki elektryczne, inst. gaz itp.) malować 

farbą nawierzchniową antykorozyjną;
• Wymiana kratek wentylacyjnych;
• Uzupełnić ubytki przy wejściu do klatek schodowych;
• Malowanie elementów metalowych min. balustrad przy balonach, balustrady 

zewnętrznej; 
• Należy malować farbą podkładową oraz jako wykończenie farbą nawierzchniową 

antykorozyjną w kolorze zgodnym z rys. kolorystyki.
• Remont istniejących zadaszeń i murków;
• Połączenia ścian z daszkami należy zabezpieczyć zgodnie z det. D.13 oraz 

zabezpieczyć dodatkowo blachą na pełnej długości na wys. min.30cm;
• Po uprzednim skuciu istniejącej betonowej opaski wykonaniu docieplenia wykonać 

opaskę szer. 50cm  wokół budynku ze spadkiem 2 %  od budynku z kostki betonowej 
wibroprasowanej grubości 6cm wraz z warstwami podbudowy podsypka piaskowa 
5cm, piasek zagęszczony 15cm.

• Montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej w kolorze 
zgodnym z rys. kolorystyki.

• Demontaż i montaż wszystkich elementów zewnętrznych typu tablic informacyjnych, 
uchwytów na flagi, oświetlenie zewnętrzne, skrzynki itp. .

• Remont oświetlenia zewnętrznego nad wejściami do budynku.
• Inne roboty wynikające z technologii robót ( nie ujęte w powyższym opisie), a 

wynikające z części opisowej lub rysunkowej opracowania .

8. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH
Powyższe opracowanie ma na celu dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów. 

Minimalna grubość warstwy izolacyjnej powinna zapewniać parametry cieplne przegrody odpowiadające 
wymogom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (Dz. U. Nr 12, poz. 114).

8.1. OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz na podstawie obliczeń współczynnika przenikania 

przyjęto wykonanie termorenowacji ścian przedmiotowego obiektu metodą lekką mokrą z użyciem płyt 
styropianowych w rozwiązaniu systemowym z zachowaniem następujących warunków:
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- przyjęty system posiadać musi właściwą aprobatę techniczną klasyfikującą go jako system NRO 
(nierozprzestrzeniający ognia)
- wszystkie materiały termorenowacyjne tj. rodzaj siatek, kleju, mas tynkarskich, farb elewacyjnych, 
obróbek poszczególnych detali przyjmować wg. jednego wybranego systemu.
Łączenie produktów wschodzących w skład różnych bezspoinowych systemów termorenowacyjnych nie 
jest dopuszczalne, gdyż powoduje ryzyko powstania wad!

8.2 WARUNKI WYKONANIA ROBÓT– (wytyczne producenta): 
8.2.1 Wymagania techniczne dotyczace podłoza.
Podłoze powinno spełniać́ wymagania gwarantujace odpowiednia przyczepność powłoki 
docieplajacej do jego powierzchni, a zatem:
- dopuszczane nierówności podłoza ±10 mm; 
- brak zapyleń i innych zanieczyszczeń ściany; stan powietrzno-suchy ściany.
- przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepności tynku przez opukanie /dźwiek
przytłumiony świadczy o tym, ze tynk nie jest zwiazany z podłozem/.
-w przypadku, gdy tynk nie jest zwiazany z podłozem nalezy go zbić i narzucić warstwe zaprawy 
cementowej 1:3. Tynk uszkodzony powierzchniowo nalezy równiez usunać i wyrównać zaprawa 
cementowa. Cała powierzchnie ścian nalezy zmyć woda z hydrantu. Przyklejenie płyt 
styropianowych mozna rozpoczać po wyschnieciu powierzchni. Przygotowanie powierzchni ścian 
murowanych nieotynkowanych z cegły. Ubytki i nierówności wieksze niz 10 mm nalezy wyrównać
zaprawa cementowa 1:3. Spoiny moga pozostawać niewyrównane. Cała powierzchnie ścian wraz
z ościezami okiennymi i drzwiowymi nalezy zmyć woda. Przyklejanie płyt styropianowych mozna 
rozpoczać dopiero po wyschnieciu podłoza.
8.2.2 Warunki atmosferyczne.
‒ Roboty docieplajace mozna prowadzić jedynie przy bezdeszczowej pogodzie przy 
temperaturze nie mniejszej niż +5°C i nie wyzszej niz 25°C.
‒ Niezwiazane materiały (zaprawe zbrojaca, tynki) chronimy przed działaniem deszczu poprzez 
rozwieszenie na rusztowaniach specjalnej siatki zabezpieczajacej.
‒ Nie wykonujemy robót przy bardzo silnym wietrze lub nasłonecznieniu.
8.2.3 Materiały
Do wykonania dociepleń́ ścian zewnetrznych budynku nalezy stosować́ materiały posiadajace 
atest (certyfikat) wydany przez uprawniona jednostkeę .
8.2.4 Płyty styropianowe
Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosować́ płyty styropianowe rodzaju EPS 100- 038 
odpowiadające następującym wymaganiom:
‒ Płyty z „samogasnacego” polistyrenu spienionego z aktualna aprobata ITB,
 ‒Wymiary - nie wieksze niż 500 x 1000 mm (±3%), grubość́ zgodna z projektem technicznym 
ocieplenia,
 ‒struktura styropianu – zwarta, niedopuszczalne saę  luźno zwiazane granulki, 
‒ powierzchnia płyt – szorstka, po krojeniu z bloków, 
‒ krawedzie płyt – proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbień́ i wyłamań́ 
‒ wytrzymałość́ na rozrywanie siła prostopadła do powierzchni nie mniej niz 80 kPa
dla każdej próbki, 
- Pozostałe wymagania dla płyt styropianowych powinny być́ zgodne z BN-91/6363-02. Płyty 
styropianowe powinny być́ sezonowane przed uzyciem przez okres co najmniej dwóch miesiecy 
od wyprodukowania.
8.2.5 Kątowniki aluminiowe
Kątowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania naroży przy ościeżach drzwi 
balkonowych i wejściowych do budynku, narozy balkonów powinny być́ wykonane z blachy 
perforowanej grubości 0,5 mm.

8.3.SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA ROBÓT :
8.3.1 Kolejność wykonywania robót

a. Zapoznanie z Projektem Technicznym.
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b. Prace przygotowawcze (obejmujące skompletowanie materiałów, sprzętu
i rusztowań oraz zdjęcie obróbek blacharskich, orynnowania i instalacji odgromowej , 
demontaż wszystkich elementów zewnętrznych typu uchwyty flag, tablice informacyjne, 
skrzynki itp.).

c. Demontaż istniejacego ocieplenia.
d. Wymiana pokrycia dachowego.
e. Docieplenie stropodachu płytami z wełny mineralnej.
f. Renowacja kominów, montaż nowych kominków wentylacyjnych, 

wszelkiego rodzaju  obróbki blacharskie w tym:  wiatrownice, pasy, elementy 
bezpieczeństwa dachowego, drabiny, ławy kominiarskie oraz bariery śniegowe, przejścia 
dachowe, wykonanie wlotów powietrza w obrębie okapu i w kalenicy, wywietrzniki 
dachowe .

g. Sprawdzenie  i przygotowanie powierzchni ścian - usuniecie istniejacego
ocieplenia,  mechaniczne zmycie ścian, sprawdzenie nośności podłoża i jego 
przygotowanie. W przypadku niespełnienia wymagań nosności i przyczepności podłoza 
nalezy przewidzieć prace tynkarskie w celu wyrównania podłoża.

h. Demontaż istniejącego pokrycia dachu, rynien, rur spustowych  oraz 
obróbek blacharkich.

i. Docieplenie stropodachu oraz montaż nowego pokrycia dachowego wraz
z akcesoriami, obróbkami blacharskimi, itp.

j. Wymiana okien na klatkach schodowych oraz okien piwnicznych.
k. Remont balkonów.
l. Wymiana pokrycia dachowego.
m. Cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary.
n. Przygotowanie masy klejącej.
o. Klejenie płyt styropianowych.
p. Wiercenie otworów i założenie łączników do mocowania styropianu.
q. Wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z zaprawy klejowo-

szpachlowej z zatopioną siatką z włókna szklanego.
r. Wykonanie nowych obróbek blacharskich,
s. Wykonanie wyprawy elewacyjnej z cienkowarstwowego tynku 

strukturalnego  silikonowego .
 - podkład uniwersalny Baumit UniPrimer
 - tynk silikonowy

t. Montaż elementów zdemontowanych typu uchwyty, tablice informacyjne, 
kratki wentylacyjne, instalacji odgromowej itp.

u. Prace przy docieplaniu stropodachu oraz daszków klatek schodowych
v. Wykonanie systemów rynnowych obejmujących rynny, rury spustowe, 

wyloty rynny, kolana i inne elementy.
w. Prace wykończeniowe.
x. Demontaż rusztowań.
y. Porządkowanie terenu wokół budynku.

8.3.2 Próba przyklejenia 
Powierzchnię ściany należy oczyścić zgodnie z wytycznymi w pkt. 8.3.3  w różnych miejscach i 
przygotować ok. 10 próbek o rozmiarach 15,0x15,0cm. Do przyklejenia stosować masy klejące 
takie same jak będą później użyte. Masę klejącą należy nałożyć na całą powierzchnię próbek 
warstwą o gr. 10,0mm, a następnie próbkę przyłożyć i docisnąć do ściany. Po 4 -5 dniach należy 
wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonych próbek. Wytrzymałość podłoża i kleju jest 
prawidłowa wtedy, gdy styropian zostanie rozerwany. Jeżeli próbki styropianu oderwą się od 
powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej, to oznacza, iż podłoże nie zostało prawidłowo 
oczyszczone lub wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej wytrzymałości. Należy dokładnie 
oczyścić powierzchnię ściany lub usunąć warstwę wierzchnią i ponownie wykonać próbę 
przyklejenia styropianu. W przypadku gdy rozerwanie nastąpi w spoinie klejowej oznacza to zbyt 
niską wytrzymałość. W takim wypadku klej należy wymienić na inny.
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Całości prac należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta a prace powinny być 
wykonywane przez uprawnionego wykonawcę.

8.3.3 Przygotowanie podłoża
Bezspoinowy  system ociepleniowy może być prawidłowo wykonany wyłącznie pod warunkiem 
spełnienia przez podłoże określonych wymagań i sprawdzenia jego nośności. Podłoże 
zanieczyszczone, nasiąkliwe  lub nierówne wymagają w każdym przypadku odpowiedniego 
przygotowania. Na podłożach o niedostatecznej nośności system dociepleniowy musi być 
mocowany mechanicznie.
Kurz i pył itp. oczyścić szczotkami, powietrzem, wodą pod ciśnieniem nawet z użyciem 
detergentów (Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste, pozbawione elementów 
zmniejszających przyczepność (kurz, pył, oleje szalunkowe, itp.)
Nierówności, defekty i ubytki skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską (Podłoże 
powinno być równe w zakresie odchyleń powierzchni i krawędzi)
Zawilgocenia pozostawić do wyschnięcia.
Podłoża pylące lub nadmiernie nasiąkliwe zagruntować dobranym preparatem.
Słabo przyczepne, łuszczące się powłoki malarskie należy usunąć. Przyczepność powłoki można
sprawdzić poprzez jej nacięcie nożem, przyklejenie taśmy samoprzylepnej a następnie jej 
zerwanie. Jeśli w wyniku tej próby nastąpi oderwanie fragmentu powłoki należy ją uznać jako 
słabo przyczepną.
W przypadku ścian otynkowanych należy sprawdzić przyczepność istniejącego tynku przez 
opukiwanie. Głuchy dźwięk oznacza, że tynk odspoił się od podłoża i należy go usunąć. Zaleca 
się także skucie tynków na zewnętrznych powierzchniach ościeży drzwiowych i okiennych, aby 
możliwe było je ocieplić bez nadmiernego zasłaniania ościeżnic.
Podłoża silnie nasiąkliwe (np. bloczki gazobetonowe), nierównomiernie chłonne oraz piaszczące 
należy zagruntować Baumit TiefenGrund.
Podłoża, na których występują algi, grzyby lub porosty muszą być w każdym przypadku 
przygotowane w specjalny sposób. W tym celu ścianę należy oczyścić i poddać działaniu środka 
neutralizującego Baumit SanierLosung ( roztwór do usuwania grzybów i alg) . Nie jest konieczne 
spłukiwanie roztworu.
Odpowiednie rozcieńczenie pozwala na dostosowanie środków gruntujących  do właściwości 
każdego podłoża. Po wyschnięciu powierzchni nie powinien być widoczny połysk .

8.3.4 Wykonanie
A. Po przygotowaniu podłoża, należy wytrasować powierzchnię elewacji oraz w przypadku 
występowania w innej płaszczyźnie cokołu ( cokół niezlicowany ) należy zastosować listwę 
cokołową z kapinosem. W tym celu należy wyznaczyć linie z wysokością  cokołu  przy pomocą 
barwionego sznura.
Prostą listwę cokołową należy zamocować  w płaszczyźnie elewacji za pomocą kołków 
rozporowych w odstępach 30 cm . Szerokość listwy cokołowej zależna jest od grubości materiału 
termoizolacyjnego .
Płyty izolacyjne należy układać od dołu go góry obiektu w układzie poziomym dłuższych krawędzi
z zachowaniem mijankowego układu spoin  pionowych. Układ mijankowy stosować również na 
narożnikach ścian, aby płyty się zazębiały. Styki płyt nie mogą się pokrywać ze złączami płyt 
prefabrykowanych. Krawędzie płyt nie mogą znajdować się na przedłużeniu krawędzi otworów 
okiennych lub drzwiowych.
B.  Sposób klejenia izolacji termicznej.
Odpowiednio przygotowaną zaprawę klejąca należy nakładać na poszczególne płyty izolacyjne 
metodą pasmowo punktową. Szerokość pasma zaprawy klejącej ułożonej wzdłuż obwodu płyty 
powinna wynosić, co najmniej 5 cm. na pozostałej powierzchni zaprawę należy nakładać min. 3  
plackami o wielkości dłoni. Łączna powierzchnia nałożonej zaprawy klejącej powinna obejmować,
co najmniej 40% płyty. 
C. Układanie płyt
Po nałożeniu zaprawy klejącej płyty należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w odpowiednim 
miejscu i docisnąć do uzyskania równej powierzchni z sąsiednimi płytami. Płyty należy układać 
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mijankowo szczelnie dosuwając do poprzednio przyklejonych. Płyty termoizolacyjne układać 
szczelnie na styk, od dołu do góry, z wiązaniem na narożnikach budynku. Płyty docisnąć do 
ściany. Dla uniknięcia powstawania mostków termicznych należy usunąć zaprawę spływająca ze 
spoin. Płyty układać z zachowaniem naprzemienności wiązania łączeń. Każdorazowo używać 
pełnych płyt i ich połówek zachowując ich wiązanie ( nie dotyczy krawędzi ościeży). 
Niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt razem z krawędziami otworów  w elewacji.
Uwaga!  Należy zapobiegać powstawaniu mostków termicznych: natychmiast usuwać wyciśnięty 
klej.
D.   Kotwienie mechaniczne
Po 24 godzinach od przyklejenia płyt izolacyjnych, wykonać mocowanie mechaniczne poprzez 
zastosowanie kołków rozporowych a szczeliny między płytami szersze niż 2  mm wypełnić 
odpowiednio dopasowanymi paskami materiału izolacyjnego.
Przy braku dostatecznej nośności podłoża konieczne jest dodatkowe mocowanie     za pomocą 
atestowanych kołków rozporowych.

Wysokość budynku a ilość kołków. Przyjęto podział na trzy strefy wysokości. Wymagana liczba 
kołków rozporowych zależna od strefy wysokości i rodzaju materiału ściany. W strefie 
krawędziowej stosowana jest większa liczba kołków rozporowych niż na pozostałej powierzchni 
ściany .

Tabela z wykazem ilości kołków zależności od wysokości i strefy ściany - Zalecenia BAUMIT
   
   

Zużycie kołków 
rozporowych na 1 m2

      Strefa wysokości (m) Krawędź Powierzchnia

0-8      8    6

8-20    10    6

Głębokości kotwienia. Kołek rozporowy musi być zakotwiony w litym materiale ściennym na 
głębokość zgodną z warunkami atestu. Przy określaniu głębokości zakotwienia nie należy 
uwzględniać grubości płytek okładzinowych i starego tynku.
Dla ścian litych typu: beton, żelbet stosowane są kołki z krótką strefą rozporową. Dla ścian 
murowanych stosowane są kołki z długą strefą rozporową.
Pomiar siły wyciągającej. W przypadku wątpliwości należy określić wytrzymałość na wyciąganie 
poprzez wykonanie pomiarów na obiekcie.
Specyfikacja kołków rozporowych. Długość i średnica kołków rozporowych zależą od rodzaju 
materiału ściennego i termoizolacyjnego. Liczba kołków wynika z wysokości i położenia 
(płaszczyzna ściany, krawędź ). Mocowanie kołkami  wykonywane jest pod warstwą  lub siatką 
zbrojącą . Należy zastosować równomierny rozstaw kołków.
E. Mocowanie kołkami rozporowymi  oraz termo dybli.
Należy zastosować system zapobiegania powstawaniu śladów kołków należy zastosować termo 
dyble firmy EJOT. Redukcja mostków termicznych w miejscu kołków i zapobieganie powstawaniu 
śladów kołków przy mocowaniu z zagłębionymi i ocieplonymi główkami kołków.
F. Wykończenie cokołu. 
Ściany ocieplić należy stosując płyty izolacyjne ze styropianu typu EPS PR -100 min.FS-30 6cm. 
W tym celu należy wykonać odpowiedni wykop. Pierwszy ich pas poziomy należy oprzeć na 
wypoziomowanej desce przytwierdzonej do ściany. Deskę oporową należy zdemontować po 
przyklejeniu płyt Płyty styropianowe należy zabezpieczyć na powierzchni stykającej się z gruntem
warstwą bazową z podwójnej siatki z włókna szklanego i zaprawy szpachlowej. Zastosować 
rozwiązania zgodne z wytycznymi producenta. Na cokole - tynk mozaikowy - kolorystyka wg 
rysunków.
G.Przygotowanie elewacji  przed zbrojeniem
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Kontrola płyt termoizolacyjnych. Przed wykonaniem warstwy zbrojącej należy sprawdzić, czy 
płyty ułożone zostały w sposób szczelny a ich powierzchnia jest wyrównana przez szlifowanie. 
Warstwę zbrojącą należy nanieść po związaniu kleju nie wcześniej jednak niż po upływie 24 
godzin.
Wypełnienie spoin. Nieszczelne spoiny należy wypełnić pianką lub paskami materiału 
termoizolacyjnego . Zapobiega to powstawaniu na warstwie wierzchniej śladów spoin, rys, itp.
I.Montaż detali uzupełniających.
Po przygotowaniu powierzchni należy zamontować elementy uzupełniające.
Naroża przy zbiegu ścian, przy otworach drzwiowych i okiennych, a także wszystkie elementy 
wypukłe należy wzmocnić przez zastosowanie aluminiowych profili narożnych Baumit NOS -10 
lub profili BAUMIT NOP 10 z siatką zbrojącą osadzonych na kleju Narożnik należy wtopić w 
warstwę zbrojąca za pomocą kielni narożnikowej. Na krawędziach płyt balkonowych, oraz na 
wszystkich elementach budowli narażonych na działanie wody kapiącej należy wykonać okapniki 
za pomocą profilu BAUMIT PPO-MT-250 .  Praktycznej ochronie podlegają spody balkonów, 
nadproża okienne  i skrzynki roletowe. 
Przed wykonaniem głównej warstwy zbrojącej należy zamontować wszelkie elementy detali : 
narożniki, listwy kapinosowe, listwy dylatacyjne itp.
Przed wykonaniem warstwy zbrojącej przy narożach otworów drzwiowych i okiennych na płytach 
izolacyjnych należy nakleić pod kątem 45° dodatkowe kawałki tkaniny zbrojącej o wymiarach 35 x
20 cm. Zapobiega to powstawaniu rys i pęknięć na elewacji budynku.
J. Zbrojenie, wykonanie warstwy zbrojącej.
Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych płytach można przystąpić nie później niż po 
14 dniach od ich przyklejenia. Wykonać dwie warstwy klejowo-szpachlowe w odstępie min. 3 dni 
z wtopieniem siatki zbrojącej w drugiej warstwie.
W przygotowaną warstwę zaprawy, przy użyciu pacy wygładzającej wciskać natychmiast tkaninę 
zbrojącą Baumit  145A/ StarTex i równo zaszpachlować. Tkanina powinna być równomiernie 
napięta, nie wykazywać pofałdowań a oczka siatki zatopionej w masie szpachlowej nie mogą być 
widoczne.
Warstwa zbrojona pojedynczą tkaniną powinna mieć grubość 3-5 mm. Sąsiednie pasy tkaniny 
należy układać na zakład co najmniej 10 cm. 
K.Zbrojenie wzmocnione.
Do wysokości 2 m od poziomu terenu wykonać zbrojenie wzmocnione elewacji poprzez 
zastosowanie podwójnej siatki z pierwszą siatką pancerną Baumit Panzer Gewebe układaną na 
styk i drugą siatką Baumit 145 A/ StarTex układana na zakład 10 cm . Obie siatki wtopione w 
systemową  masę zbrojącą BAUMIT.
L.Powłoka pośrednia.
W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanieść szczotką lub wałkiem na 
wykonane suche podłoże jedną warstwę powłoki pośredniej  Baumit UniveraslGrund/ UniPrimer
M.Nakładanie tynku strukturalnego
Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego tj. po ok. 24h można przystąpić do nakładania tynku. 
Przygotowany tynk należy nakładać warstwą o grubości 1,5mm przy pomocy pacy ze stali 
nierdzewnej.
Nadmiar tynku należy dokładnie zebrać na grubość kruszywa fakturującego zwracając 
szczególną uwagę na płynnym połączeniu tynku na poszczególnych obszarach roboczych.
Tynk należy nakładać na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, równomiernie i bez 
przerw. Malowania tynku farbą można dokonać po upływie min. 5 dni od jego nałożenia.
N. Przed zamontowaniem blacharki należy w miejscu zabezpieczanym wykonać warstwę 
zbrojoną i wyprowadzić siatkę na elewację do późniejszego wykonania warstwy zbrojonej na 
elewacji. Połączenie bocznych ościeży powstałych po ociepleniu winno być wykonane w sposób 
pozwalający na swobodne ruchy parapetu wynikające z pracy termicznej blachy.
Uzyskuje się to poprzez stosowanie specjalnie profilowanych zakończeń parapetów mocowanych
w ościeżu.
O. Wszystkie elementy ocieplane "wychodzące" z płaszczyzny elewacji po ociepleniu, winny być 
zabezpieczane warstwą zbrojoną i obróbkami blacharskimi. Zasada ta dotyczy również 
wszystkich elementów ozdobnych na elewacjach takich jak gzymsy, profile ozdobne itp.
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8.3.5 Zalecenia
Do prac dociepleniowych można przystąpić po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian oraz zdjęciu 
obróbek blacharskich, rur spustowych i instalacji odgromowej. W miejscach dylatacji 
konstrukcyjnych zamontować odpowiedni profil. W ościeżach stosować izolację o grubości, co 
najmniej 3cm.
Podokienniki powinny wystawać poza lico ocieplonej ściany nie mniej niż 4cm i powinny być 
odpowiednio uszczelnione na styku z ociepleniem. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
pozostawienie prostych krawędzi przy narożach ścian oraz otworów drzwiowych i okiennych. 
Powierzchnię płyt należy dokładnie oczyścić z powstałego pyłu.
W miejscach połączeń ocieplenia z stolarką drzwiową, okienną, obróbkami blacharskimi, 
dylatacjami należy zastosować uszczelnienie zgodnie z rys. detalu .
Obróbki blacharskie winny być wykonane po wykonaniu izolacji, a przed układaniem warstwy 
tynku, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni ściany 
przed wodami opadowymi i spływającymi.
Szczególnie istotnym jest bezzwłoczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonywanie 
blacharki attyk, gzymsów i tym podobnych elementów poziomych, do których dochodzi 
ocieplenie. ”Detale”
Roboty blacharskie winny być tak wykonane, aby ewentualne ruchy blachy spowodowane 
wiatrem i naprężeniami termicznymi nie przenosiły się na tynk i warstwę zbrojącą.
Niedopuszczalne jest pozostawienie pod obróbkami blacharskimi nieobrobionego klejem i siatką 
materiału izolacyjnego zgodnie z rys. detalu.
Blacharka podokienna (parapety zewnętrzne) winna być montowana ze spadkiem 
zapewniającym odpływ wody (nie mniej niż 2%) zgodnie z rys. detalu .
Blacharka winna być montowana w taki sposób, aby kapinos parapetu z blachy był oddalony od 
docelowej powierzchni elewacji nie mniej niż 4 cm. zgodnie z rys. detalu .

8.3.6 W przypadku zaobserwowania zarysowań ścian 
Rysy, pęknięcia w miejscu dylatacji od nierównego osiadania należy oczyścić i wyrównać kitem 
trwale plastycznym i zastosować profile dylatacyjne.

8.4. DOCIEPLENIE STROPODACHU 

-WENTYLOWANEGO METODĄ NADMUCHU

Zgodnie z audytem przyjęto wykonanie termo-renowacji stropodachu przedmiotowego budynku z 
użyciem granulatu z wełny mineralnej metodą wdmuchiwaną w rozwiązaniu systemowym z 
zachowaniem następujących warunków: przyjęty system musi posiadać właściwą aprobatę 
techniczną klasyfikującą go jako
system NRO (nierozprzestrzeniający ognia).

Prace przygotowawcze
Przed przystąpieniem do właściwych prac dociepleniowych stropodachów, należy przygotować otwory
dla umożliwienia wdmuchiwania granulatu na całą powierzchnię stropodachu granulatu z wełny 
mineralnej wykorzystując:
- otwory wentylacyjne w ścianach zewnętrznych poddasza po zdjęciu kratek,
- wykonując dodatkowo tymczasowe otwory technologiczne :
a) wytrasowanie osi otworów technologiczno-montażowych (przy wykonywaniu tej
czynności należy wykorzystywać detektory do wykrywania zbrojenia),
b) wycięcie otworów technologiczno-montażowych,
c) sprawdzenie czy nie istnieją przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostępnych
przestrzeniach stropodachów wentylowanych czynność ta powinna być wykonywana
przy użyciu kamery lub lunety obserwacyjnej),
Uwaga! Wszelkie zanieczyszczenia występujące w przestrzeni wentylowanej stropodachu 
należy przed wykonaniem ocieplenia usunąć.

Wykonanie ocieplenia granulatem
Ocieplenie stropodachu wykonać stosując granulat z wełny mineralnej metodą wdmuchiwaną:
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- nad częścią wysoką:  grubość ocieplenia 14 cm  ( podana grubość po ustabilizowaniu się warstwy 
izolacji ) (przy maksymalnym współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,043 W/mK).
-Wdmuchiwanie granulatu zlecić specjalistycznej firmie odpowiednio przeszkolonej i posiadającej na 
stosowanie tej metody autoryzacji oraz dysponującej agregatem
do wdmuchiwania granulatu.
- Przy wykonywaniu otworów technologiczno-montażowych należy wykorzystywać detektory do 
wykrywania zbrojenia.
-W niedostępne przestrzenie stropodachów wentylowanych granulat wdmuchuje się przez otwory 
technologiczne o średnicy ok. 10 cm wykute w stropodachu. W każdym polu pomiędzy ściankami 
konstrukcyjnymi płyty dachowej powinny być wykonane min. 2 otwory - jeden do wdmuchiwania 
granulatu, a drugi przeciwległy do obserwacji przez kamerę równomierności układania granulatu.
- Termoizolacja powinna być ułożona równą warstwą bez przerw i ubytków.
- W trakcie układania izolacji należy dokonywać kontrolnych pomiarów grubości.
- Maksymalna wilgotność granulatu może wynosić max. do2%.
- W przypadku otwartych przejść na dach (pod wyłazami dachowymi, na wysokości poddasza) 
stosować wokół otworów przejść ocieplenie z obwodowo ułożonych płyt półtwardych z wełny 
mineralnej o gr. 12 cm.

Wykonanie kominków wentylacyjnych na dachu
Stosownie do wymagań technologicznych firmy wykonującej docieplenie, stropodach
wentylowany musi posiadać odpowiednią powierzchnię otworów wentylacyjnych w stosunku do 
powierzchni dachu, a mianowicie:
- dla przestrzeni wentylacyjnych o wysokości (mierzonej od górnego poziomu zasypu), wynoszących 
średnio ≤ 30 cm zaleca się, by pole powierzchni otworów wentylacyjnych mieściło się w granicach 
1200 ÷ 1500 mm2/1m2 dachu,
- dla przestrzeni wentylacyjnych o wysokości > 30 cm zaleca się,
by pole powierzchni otworów wentylacyjnych mieściło się w granicach 800 ÷ 1200 mm2/1m2 dachu.
W przypadku niewystarczającej, istniejącej wentylacji otworami w ścianach zewnętrznych poddasza 
zastosować dodatkowo odpowiednie kominki wentylacyjne na dachu w ilości uzupełniającej swym 
sumarycznym przekrojem wymaganą powierzchnię otworów
wentylacyjnych w stosunku do powierzchni dachu.

Prace końcowe ocieplenia granulatem
Po wykonaniu ocieplenia stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej metodą 
wdmuchiwaną należy:
- w otworach wentylacyjnych w ścianach zewnętrznych poddasza osadzić z zewnątrz nowe kratki 
wentylacyjne z siatką (po wykonaniu ocieplenia ścian).
- zamontować kominki wentylacyjne na otworach technologicznych ( w przypadku niewystarczające
 ilości istniejących otworów wentylacyjnych )
- zamknąć otwory technologiczne na dachu i odtworzyć pokrycie dachowe nad nimi (w przypadku ich 
zastosowania),
- odpowiednio uszczelnić dach w sąsiedztwie kominów wentylacyjnych (w przypadku ich 
zastosowania),
- w przypadku wykonania otworów wejścia w przestrzeń wentylowaną stropodachu w przejściach 
obudowanych na dach należy je odbudować
- usunąć wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie wykonywania robót.

UWAGA!
1. Przewiduje się docieplenie stropodachu warstwą 14cm. Przed wykonaniem docieplenia

nalezy sprawdziac kamerą termowizyjna grubość istniejącej warstwy izolacyjnej i w 
razie wykrycia niezgodności z opisem warstw istniejących, grubość granulatu 
odpowiednio zwiększyć.

2. Prace termoizolacyjne stropodachów wentylowanych powinny być wykonywane przez 
uprawnionego wykonawcę.

3. Układanie granulatu powinno odbywać się metodą wdmuchiwania za pomocą 
specjalnego zespołu dozująco-wdmuchującego. 

4. Izolacje dachu zabezpieczyć od strony styku z budynkiem blachą osłonową 
ocynkowaną.
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5. Nalezy zabezpieczyć styki dachu ze ścianą blachą.

-DACHU NIEWENTYLOWANEGO (DACHU)

Brak technicznych możliwości docieplenia tych przegród.

8.5 INSTALACJA ODGROMOWA
Należy zdemontować istniejącą instalację odgromową i na nowo ją odbudować. Instalację odgromową 
należy wykonać z drutu stalowego - przewody odprowadzające naprane - (wszystkie elementy stalowe z 
powłoką antykorozyjną cynkową), wsporniki naciągowe wbijane.
Alternatywnie dopuszcza się wykonanie instalacji odgromowej, poprowadzonej w rurkach PCV 
podtynkowo, z kratką rewizyjną. 
Stosować osprzęt odgromowy i konstrukcje wsporcze wyłącznie ocynkowane. Po wykonaniu instalacji 
należy wykonać pomiary wypadkowej rezystancji uziemienia złącz kontrolnych. Wypadkowa rezystancja 
uziemienia winna wynosić R≤10Ω . W przypadku rezystancji uziemienia większej niż 10Ω , należy dobić 
dodatkowe szpilki uziemiające. 
Uwaga!
Instalacji ochrony odgromowej budynku należy wykonać zgodnie z PN-86/E-05003 oraz PN-IEC 61024-1.
Po wykonaniu całej instalacji dokonać pomiarów kontrolnych rezystancji.

8.6 MODERNIZACJA-REMONT KOMINÓW

Podczas prac docieplania budynku należy przewidzieć konieczność wykonania remontu kominów 
wentylacyjnych i spalinowych na dachach.
1.Odspajający się tynk należy skuć i wykonać jego naprawę.
2. Ubytki w obmurowaniach kominów należy uzupełnić masą szpachlową np. BOTACEM M 57 firmy 
BOTAMENT.
3. Następnie wyszpachlować i pomalować zgodnie z  kolorystyką przedstawioną w części rysunkowej.
4. Kominy zabezpieczyć siatkami przed ptakami.
5. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe czapek kominowych:
Oczyścić i przygotować podłoże( usunąć tłuszcze, stare powłoki malarskie, mleczko cementowe, 
środki antyadhezyjne i inne luźne części znajdujące się na nim).
Usunąć wystające części zaprawy. Ubytki, pory oraz rysy należy wypełnić.
Wykonać zabezpieczenie przeciwwilgociowe czap kominowych z powłoki bitumicznej (min. 2 
warstwy) np. BOTAZIT B 97 L zgodnie z wytycznymi producenta.
Wykonać i zamontować nowe nasady wentylacyjne wraz z kołpakami z blachy ocynkowanej (odpornej
na warunki atmosferyczne) o średnicy 15 cm I wysokości 0,50 m – na wszystkie otwory spalinowe 
(część górna kominów) – szt. 120. (Na rysunkach elewacji budynku przedstawiono ilość nasad w 
stanie istniejącym). Zamontować kratki wentylacyjne stalowe 14x14cm w przewodach wentylacyjnych 
w dolnej części kominów.

Kominy stalowe należy odczyścić i zabezpieczyć farbą antykorozyjną np.: Hammerite lub 
równoważną nakładaną bezpośrednio na rdzę. Kolor zgodnie z kolorystyką na rys. elewacji.
Uwaga! 
1.Remont kominów przeprowadzić po wcześniejszym uzgodnieniu z zakładem kominiarskim.
2. Ilości i zakres robót związanych z remontem kominów należy sprawdzić na budowie.
3. Obróbkę blacharską kominów należy wymienić.

8.7 REMONT BALKONÓW
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Fotografia fragmentu balkonu.

Konieczne jest wykonanie następujących prac remontowych:
1. Zalecany układ warstw podłogi na balkonach z uszczelnieniem podpłytowym z 

wykorzystaniem materiałów Baumit.
Roboty przygotowawcze:
- skucie istniejącej posadzki i wylewki cementowej i usunięcie obróbek blacharskich,
- oczyszczenie i skucie luźnych części na powierzchni płyty betonowej

• Powierzchnia płyty balkonowej musi być mocna , wolna od zanieczyszczeń , sucha.
• Wykonać warstwę sczepną najlepiej z Emulsji sczepnej Murexin ES20.
• Należy zmieszać ze sobą cement i piasek w proporcji 1:2, następnie w osobnym 

naczyniu zmieszać ze sobą emulsje sczepną ES 20 z czysta woda w proporcji 1:2. 
Suche składniki zaprawy wsypać do pojemnika z płynem zarobowym, mieszać 
mieszadłem do uzyskania ciekłej konsystencji. Uzyskaną zaprawę sczepną nanosić 
na podłoże za pomocą szczotki dekarskiej warstwa o grubości ok. 2 mm. Na wilgotna
warstwę sczepną nakładać posadzkę. 

• Układamy jastrych cementowy związany z podłożem Estrich E225 lub FaserEstrich 
E225 ( zbrojony stalową siatką podłogową ) min. grubości 2,5 cm. Konieczne 
wykonanie dylatacji przy ścianach itp. grubość 10 mm, zachować dylatacje 
konstrukcyjne oraz wielkość normową dylatowanych powierzchni tj. max. 9 m2 , 
proporcje boków 1:2 itd.

• Wykonać izolację podpłytową z zaprawy uszczelniającej Baumacol Protect, , styk ze 
ścianą zabezpieczyć taśmą Baumacol Strap – do zbrojenia warstwy izolacji 
podpłytowej w strefie naroży wewnętrznych i zewnętrznych narażonych na 
obciążenia mechaniczne i podlegające przemieszczeniom. Taśma zapewnia 
szczelność izolacji nawet w przypadku uszkodzenia- przerwania izolacji. Podłużny 
karb ułatwia profilowanie naroży. 

• Płytki kleić na klejach wysokoelastycznych Baumacol FlexTop lub elastycznych 
FlexUni.

• Spoiny szerokości min. 5 mm wykonać z Baumacol Premium Fuge . Zachować 
dylatacje w podłożu o min. szerokości 5 mm.

2. Wykonanie po obrysie płyty balkonowej obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej lub 
powlekanej ( obróbki ułożyć na przekładce z papy).

2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej gr 5,2 mm z wywinięciem na 
ściany logii na wysokość około 20 cm.

2. Wykonanie warstwy cementowej gr 5 cm wzmocnionej siatką stalową zgrzewaną ooczkach 
10x10cm z prętów ø 3-4mm z dodatkiem środka uszczelniającego z wyprofilowanym 
spadkiem 2%.

2. Oczyszczenie elementów metalowych balustrad.
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2. Pomalowanie farbami chlorokałczukowymi (podkładową i nawierzchniową) elementów 
metalowych wg kolorystyki.

2. Balustrady niespełniające wymagań bezpieczeństwa należy dostosować do obowiązujacych 
przepisów .

2. Elementy betonowe balustrad wymienione na płyty cementowo-włókniste płyt nie gorsze niż. 
Minerit HD pomalowanie farbą elewacyjną wg kolorystyki elewacji.

2. Docieplenie spodu płyty loggii styropianem min. FS 30 i gr. 6 cm ( zgodnie z rys. detalu ) do 
wys. poniżej 25m, na wyższych kondygnacjach tj. powyżej 25m n.p.t. spód płyty należy 
docieplić wełną Superock gr.6 cm. 

2. Zamocowanie płytek gresowych antypoślizgowych mrozoodpornych na elastycznej zaprawie 
klejowej mrozoodpornej

2. Wykonanie wyprawy elewacyjnej wg kolorystyki elewacji
2. Uszczelnienie kitem trwale plastycznym styku ścian pionowych. 

W przypadku zaobserwowania w istniejących płytach balkonowych odsłonięcia została stal 
zbrojeniowa w dolnej warstwie płyty balkonowej lub po obwodzie płyt, należy przeprowadzić 
konserwację tych balkonów, np. z użyciem systemu Ceresit PCC.
W celu wykonania trwałej konserwacji należy usunąć wszystkie uszkodzone części betonu oraz 
odsłonić skorodowaną stal zbrojeniową w celu jej odrdzewienia i wyczyszczenia. W przypadku, gdy 
zdejmowana warstwa betonu sięga aż poza stal zbrojeniową, zbrojenie powinno być odsłonięte 
przynajmniej 1-2 cm głębiej. Jeśli zdejmowana warstwa betonu sięga tylko do głębokości stali 
zbrojeniowej, zbrojenie powinno być odsłonięte najwyżej do głębokości równej 1/3 jego średnicy.
W celu optymalnej ochrony przed korozją na powierzchnię stali zbrojeniowej należy nałożyć 
mineralną powłokę antykorozyjną np. Ceresit CD 30. Zaprawę antykorozyjną należy nałożyć 
najpóźniej 3 godziny po oczyszczeniu zbrojenia (podczas aplikacji stal może być wilgotna).
Po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej, tuż przed przystąpieniem do uzupełniania ubytków 
betonu przygotowaną powierzchnię betonu należy zwilżyć wodą i doprowadzić do stanu matowo-
wilgotnego. Na tak przygotowane podłoże nakłada się kontaktową warstwę powłoki antykorozyjnej.
Kolejne zaprawy systemu nakładać po wstępnym przeschnięciu warstwy kontaktowej, gdy zaprawa 
stanie się matowo-wilgotna, czyli w ciągu 30-60 minut. W zależności od głębokości ubytku w balkonie 
do jego uzupełnienia należy zastosować np. jedną z zapraw Ceresit CD 25 lub Ceresit CD 26. W celu 
uzyskania gładkiej powierzchni można ją wyrównać drobnoziarnistą szpachlówką Ceresit CD 24. 
Wykończenie balkonów zgodnie z rys. detalu oraz rys. kolorystyki na rys. elewacji.
Dodatkowo należy zdemontować i wymienić obróbkę blacharską balkonów.
BALUSTRADY LOGGI 
Balustrady należy zabezpieczyć farbą antykorozyjną np.: Hammerite lub równoważną nakładaną 
bezpośrednio na rdzę. Kolor balustrady grafitowy, zgodnie z kolorystyką na rys. elewacji.
Pełne wypełnienia balustrad  należy wymienić na nowe płyty cementowo-włókniste płyt nie gorsze niż.
COPAL  Minerit HD pomalowanie farbą elewacyjną wg kolorystyki elewacji.
Balustrady muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na dział VII.

8.8 PARAPETY ZEWNĘTRZNE I OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE, INNE 
ELEMENTY.

RYNNY I RURY SPUSTOWE
Przed przystąpieniem do wykonania izolacji zewnętrznej ścian należy zdemontować istniejące rynny i 
rury spustowe.
Projekt zakłada wymianę rur spustowych na nowe o średnicy 12cm oraz rynien o średnicy 15cm z blachy 
stalowej ocynkowanej. Rury spustowe należy odsunąć od elewacji o grubość docieplenia, przez co 
należy zastosować nowe haki do mocowania rur spustowych tak aby głębokość ich zakotwienia w murze 
wynosiła co najmniej 14 cm .

OBRÓBKI BLACHARSKIE
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Projekt zakłada wymianę wszystkich obróbek blacharskich na nowe z blachy stalowej ocynkowanej. 
Obróbki powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40 mm i powinny być
wykonane w taki sposób aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody opadowej.
Pod obróbki attyk należy wykonać spadki w kierunku połaci dachowej.
Dodatkowo przewiduje się wykonanie innych obróbek blacharskich np. przy połączeniu daszku nad 
wejściem ze ścianą.
Wykonanie obróbek blacharskich  powinno być zgodne z normą PN-61/B-10245. 
Blachy nie należy kłaść bezpośrednio na beton lub tynk cementowy i cementowo-wapienny oraz na 
materiały zawierające siarkę.

PARAPETY ZEWNĘTRZNE
Zakłada się demontaż istniejących parapetów zewnętrznych. 
Przed zamontowaniem parapetów zewnętrznych należy wykonać warstwę spadkową a następnie 
zamontować nowe obróbki wykonane z blachy stalowej powlekanej gr. 0,75mm. Parapety montować do 
warstwy ocieplenia na klej oraz dodatkowo kołkować do ściany istniejącej. Dolną krawędź parapetu 
uszczelnić taśmą rozprężną. Boczne krawędzie parapetów zabezpieczyć nakładkami plastykowymi, 
systemowymi. Parapety o szerokości dostosowanej  do szerokości otworów okiennych i grubości ścian. 
Powinny one wystawać poza lico ocieplanych ścian co najmniej 4,0 cm i muszą zabezpieczać elewację  
przed przeciekami wody deszczowej. Ponadto parapety na wyższej kondygnacji powinny być o 1 cm 
dłuższe od parapetów na niższej kondygnacji. Styki parapetów zewnętrznych z wykonaną elewacją 
należy uszczelnić za pomocą kitu trwale plastycznego. Podokienniki zewnętrzne należy wykonać z 
elementami zakończeniowymi systemowymi. 
UWAGA! Kolor obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych – kolorystyka elewacji.

DASZKI NAD WEJŚCIAMI DO BUDYNKU 
Wykonać remont daszku nad wejściami do budynku. Na istniejącym daszku betonowym wykonać nową 
izolację z papy, wymienić obróbkę blacharską, orynnowanie. 
Styk budynek -dach zabezpieczyć blachą osłonową ocynkowaną na wys. min 30cm.

ELEMENTY NIEDOCIEPLANE 
1.Przy wejściach zewnętrznych do klatek schodowych ściany odrestaurować - uzupełnić ewentualne 
ubytki i otynkować zgodnie z rys. kolorystyki elewacji.
2. Murki przy oknach piwnicznych – wykonać warstwę wierzchnią analogicznie do warstw.
3. Wszystkie elementy stalowe odczyścić i pomalować dwukrotne farbą Hammerite lub równoważną 
nakładaną bezpośrednio na rdzę (kolorystyka zgodnie z kolorystyką na rys. elewacji) min.:
- istniejące balustrady
- słupki stalowe balkonowe
- itp.
.
OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU
Po uprzednim skuciu istniejącej betonowej opaski wokół budynku i wykonaniu docieplenia ścian, należy 
wykonać opaskę wokół budynku o szer. 50cm (100% szara) ze spadkiem od budynku  2 % oraz z 
zabezpieczeniem  krawędzi obrzeżami chodnikowymi  20x6 cm. 
Opaskę należy wykonać z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 4cm wraz z warstwami 
podbudowy: na warstwie 20 cm piasku stabilizowanego mechanicznie i 3 cm podsypki żwirkowej 2÷5 
mm.

ZABEZPIECZENIE PRZED GRAFFITI
Ściany do wysokości ok. 3 metrów należy zabezpieczyć preparatami do powierzchniowego 
zabezpieczania przed graffiti preparatami nie gorszymi niż: Sika Sikagard®-776 lub Anti Graffiti System 
3502.

ELEMENTY ZEWNĘTRZNE
- Lampy zewnętrzne, anten satelitarne i RTV, uchwyty na flagi, daszki itp. należy zdemontować na czas 
prac elewacyjnych i ponownie zamontować po wykonaniu elewacji .
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- Istniejące na elewacji instalacje i związane z nimi urządzenia tj.: rury spustowe kan. deszczowej , 
oświetlenie oraz skrzynki elektryczne, rura i skrzynki gazowe itp. należy w miarę możliwości ocieplić na 
tylnej ścianie wnęki płytami wełny mineralnej z folią aluminiową – płaszczyzną folii do zewnątrz (szafki 
elektryczne bez folii). Montaż w.w. urządzeń i elementów budowlanych wymaga szczególnie starannego 
wykonania z uwagi na możliwość zaistnienia nieszczelności oraz mostków termicznych dlatego należy 
zapewnić prawidłowość ułożenia izolacji przeciwwodnych i termicznych z uwzględnieniem wszelkich 
obowiązujących normy i przepisów. 
Zastosowane materiały powinny posiadać wszelkie wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

9. KOLORYSTYKA
Kolorystykę elewacji dobrano na podstawie palety Boumit Life.
- cokoły, szachty, murki  - Tynk mozaikowy drobnoziarnisty - Baumit MosaikTop - - barwiony na kolor 
Baumit Life szary 0894
- ściany osłonowe - Tynk silikonowy Baumit - kolor Baumit Life biały 0899, szary jasny 0897, jasno zielony
1114, turkus 1015
- detale, rysunki na elewacjach - Tynk silikonowy Baumit - jasno zielony 1114, turkus 1015, zielony 1111

- ściana wiatrołapu  - Tynk mozaikowy drobnoziarnisty - Baumit MosaikTop - kolor Baumit Life zieleń 1114
i turkus 1015
- obróbka blacharska / rynny / rury spustowe - blacha stalowa ocynkowana;
- balustrady balkonów, elementy stalowe malowane farbą podkładową oraz wierzchnią na kolor zbliżony 
do koloru Baumit Life 0894
-  kominy – kolor Baumit Life szary jasny 0897
- przeście pomiędzy budynkami - Tynk mozaikowy drobnoziarnisty - Baumit MosaikTop - barwiony na 
kolor  Baumit Life szary 0896
UWAGA!!!! Całość kolorystyki należy uzgodnić z projektantem na podstawie próbek.

10.OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Dane dotyczące obiektu:
- wysokość budynku – 28,49 m
- wysokość kondygnacji mieszkalnej brutto – 2,8m
- pow. zabudowy budynku – 775,0 m²
- pow. użytkowa – 3783,8m²;
- kubatura całkowita budynku – 17986,0m³
- długość całkowita budynku (strona południowa) – 43,50 m
- długość całkowita budynku (strona zachodnia) – 51,80 m

Warunki przeciwpożarowe:
‒ Kategoria zagrożenia ludzi – ZL IV (mieszkalny wielorodzinny),
‒ Ilość kondygnacji – 6,7,8,9 - średniowysoki
‒ Klasa odporności pożarowej – „C” – obiekt spełnia wymagania wymaganej klasy odporności pożarowej. Obliczone 
obciążenie ogniowe jest mniejsze do 500 MJ/m2 – dla przyjętej klasy odporności pożarowej C dla budynku 
zaliczonego do grupy budynków ZL.
- Obiekt stanowi jedną strefę pożarową.
- Strefy zagrożone wybuchem – nie występują;
-Warunki ewakuacji- Wyjścia z wszystkich pomieszczeń prowadzą bezpośrednio lub pośrednio na otwartą 
przestrzeń;
- Wszystkie drzwi otwierane są na zewnątrz;
- Długość przejść – w tym przypadku nie normuje się; 
- Oświetlenie awaryjne i oznakowania związane z ewakuacją w rozpatrywanym obiekcie nie są wymagane;
- Urządzenia ppoż. – nie są wymagane;
- Podręczny sprzęt gaśniczy – nie jest wymagany;
- Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru z hydrantu zewnętrznego zlokalizowanego na sieci 
wodociągowej;
- dojazd dla pojazdów pożarowych zapewniony jest drogą utwardzoną;
- Instalacja odgromowa jest wykonana;

Zgodnie z § 216, ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie.( tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 926.). dopuszcza 
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się ocieplenie ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego, wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995 r., o wysokości 
do 11 kondygnacji włącznie, z użyciem samogasnącego polistyrenu spienionego, w sposób zapewniający 
nierozprzestrzenianie ognia. Budynek poddawany termomodernizacji został zasiedlony w 1986 roku tak więc spełnia 
powyższe warunki.
Istniejąca ściana zewnętrzna budynku spełnia wymagania klasy odporności ogniowej min. EI 30 (jak dla budynków w 
klasie „C” odporności pożarowej), dlatego też docieplenie styropianem samogasnącym (polistyrenem spienionym) 
zaprojektowano na całej wysokości elewacji – z uwagi na grupę wysokości budynku (średniowysoki) powyższe 
rozwiązanie nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Istniejąca ściana zewnętrzna powinna spełniać wymagania klasy “C” odporności pożarowej, czyli EI60, 
dlatego tez docieplenie styropianem samogasnącym ( polistyrenem spienionym ) zaprojektowano do 
wys. 25m n.p.t.. Powyżej 25m od poziomu terenu zaprojektowano system docieplenia i mocowania 
zapwniający nierozprzestrzenianie się ognia oraz niepalność materiału ( wełna mineralna), potwierdzone 
aprobatą ITB. 
Powyższe rozwiązanie uzgodniono z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Projektowany system docieplenia obejmujący zarówno użyte materiały jak i metodę ich mocowania spełnia 
wymagania nierozprzestrzeniania ognia – co zostało potwierdzone załączoną aprobatą ITB.

Docieplenie budynku należy wykonać przy zastosowaniu systemu docieplania Baumit lub równorzędnego, 
posiadającego atesty p.poż.. Projektowany system docieplenia obejmujący zarówno użyte materiały jak i metodę ich 
mocowania musi spełniać wymagania nierozprzestrzeniania ognia, – co zostało potwierdzone załączoną aprobatą 
ITB.
Przy użyciu innego systemu docieplenia parametry odnoszące się do ochrony przeciwpożarowej nie mogą być 
gorsze od parametrów systemu Baumit oraz muszą zostać potwierdzone aprobatą ITB.

11 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA  na podstawie Audytu Energetycznego 
przygotowanego przez Energetyczna Pracownia Inżynierska ERGSpółka Cywilna A, 
Życzyńska G. Dyś w Lublinie .
11.1 Bilans mocy urządzeń stanowiących stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego ul. KEN 6 w Stalowej Woli.

Przed wyk.termomodernizacji Po wyk.termomodernizacji

Obliczeniowa moc cieplna systemu 
grzewczego (kW) 304 243,3

Obliczeniowa moc przygotowanej ciepłej wody 
użytkowej kW) 45,0 45,0

Bilans mocy oświetlenia wbudowanegonie jest wymagany w przypadku budynków mieszkalnych zgodnie
z §328 pkt.1 WT.
Uwaga: Szczegółowe zestawienia i obliczenia dotyczące charakterystyki energetycznej budynku zawarte są w 
„ Audycie energetycznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. KEN 6 w Stalowej Woli 
„ (przygotowanego przez : Energetyczna Pracownia Inżynierska ERGSpółka Cywilna A, Życzyńska G. Dyś w 
Lublinie) i są do wglądu w siedzibie zarządcy budynku tj. w Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego ul. Ofiar 
Katynia 35, 37-450 Stalowa Wola. 

11.2 Budynek wyposażony jest: 

Budynek zasilany jest w ciepło z grupowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego zlokalizowanego w  piwnicy. 
Wymiennikownia zasilana jest z miejskiej wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej – pokrywa zapotrzebowanie 
cieplne na potrzeby c.o. dla kilku budynków. Wyposażona jest w automatykę pogodową.

Opomiarowanie zużycia ciepła na cele c.o. na wyjściu z węzła grupowego po stronie niskich parametrów.
Właścicielem węzła ciepinego oraz dostawcą ciepła jest Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z o.o. 
w Stalowej Woli. 
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Instalacja grzewcza - Instalacja wodna, pompowa, dwururowa z rozdziałem dolnym, wykonana z rur stalowych
czarnych. Składa się z przewodów poziomych prowadzonych pod sufitem w piwnicach oraz z pionów i gałązek 
prowadzonych natynkowo do których podłączone są grzejniki żeliwne członowe. Izolacja termiczna przewodów 
poziomych wykonana w sposób tradycyjny, w dobrym stanie technicznym.

Zabezpieczenie instalacji systemu zamkniętego, odpowietrzenie centralne układu realizowane przez przewody
odpowietrzające prowadzone na ostatniej kondygnacji do naczynia wzbiorczego. 

Instalacja po modernizacji w 2001 r., wyposażona w zawory termostatyczne przy grzejnikach. Wymagany 
przepływ dla poszczególnych obiegów realizowany poprzez nastawy wstępne na zaworach przygrzejnikowych 
oraz kryzy na podejściach pod piony. 

W celu indywidualnego rozliczania za ciepło w 2001 r. zamontowano elektroniczne podzielniki kosztów, a w 
2010 r. wymieniono je na elektroniczne z odczytem radiowym. 

Instalacja ciepłej wody Ciepła woda na potrzeby budynku przygotowywana jest lokalnie w GGWP. W 
iniesikamach Wykonane są instalacje lokalne c.w. Zużycie zimnej wody i gazu jest opomiarowane.

Wentylacja pomieszczeń jest grawitacyjna. Budynek nie posiada instalacji klimatyzacji ani chłodzenia.

11.3 OBLICZENIA CIEPLNE PRZEGRÓD ZEWNETRZNYCH (istniejących):

Obecnie obowiązująca norma, przy obliczeniowych wartościach temperatur i wilgotności:
t1= +200C, te= -200C, Φi =55%, Φe =85%,

U – współczynnik przenikania ciepła [W/m2K]; 
Rsi = 0,13 m2K/W - opór przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni; 
R – opór cieplny całej przegrody 
Rse = 0,04 m2K/W - opór przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni;

di – grubość i-tej warstwy jednorodnej [m.]; 
λi – współczynnik przewodzenia ciepła i-tej warstwy jednorodnej przegrody [W/mK];

Ściana I – ściana szczytowa niedocieplona
1 – tynk cem.-wap. d1 = 1,5 cm, λ1 = 0,82 W/mK, R1 = d1/λ1 = 0,018 
2 – płyta żelbetowa monolityczna d2 = 15 cm, λ2 = 1,70 W/mK, R2 = 0,088
3 – wełna mineralna d3 = 6,0 cm, λ3 = 0,055 W/mK, R3 = 1,091
4 – warstwa betonu d4 = 6,0 cm, λ4 = 1,70  W/mK, R4 = 0,035
5 – tynk cem.-wap. d5 = 1,5 cm, λ5 = 0,82 W/mK, R5 = d5/λ5 = 0,018 

R = 1,420 m2K/W
Uo = 0,704 W/m2K > Umax = 0,3 W/m2K

Ściana I – ściana szczytowa docieplona
1 – tynk cem.-wap. d1 = 1,5 cm, λ1 = 0,82 W/mK, R1 = d1/λ1 = 0,018 
2 – płyta żelbetowa monolityczna d2 = 15 cm, λ2 = 1,70 W/mK, R2 = 0,088
3 – wełna mineralna d3 = 6,0 cm, λ3 = 0,055 W/mK, R3 = 1,091
4 – warstwa betonu d4 = 6,0 cm, λ4 = 1,70  W/mK, R4 = 0,035
5 – tynk cem.-wap. d5 = 1,5 cm, λ5 = 0,82 W/mK, R5 = d1/λ1 = 0,018 
6 – wełna mineralna d6 = 6,0 cm, λ6 = 0,055 W/mK, R6 = 0,909
7 – blacha

R = 1,420 m2K/W
Uo = 0,429 W/m2K > Umax = 0,3 W/m2K
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Ściana II – ściana szczytowa docieplona
1 – tynk cem.-wap. d1 = 1,5 cm, λ1 = 0,82 W/mK, R1 = d1/λ1 = 0,018 
2 – płyta żelbetowa monolityczna d2 = 15 cm, λ2 = 1,70 W/mK, R2 = 0,088
3 – wełna mineralna d3 = 6,0 cm, λ3 = 0,055 W/mK, R3 = 1,091
4 – warstwa betonu d4 = 6,0 cm, λ4 = 1,70  W/mK, R4 = 0,035
5 – tynk cem.-wap. d5 = 1,5 cm, λ5 = 0,82 W/mK, R5 = d1/λ1 = 0,018
6 – styropian  d6 = 6,0 cm, λ6 = 0,04 W/mK, R6 = 1,500 
7 – tynk cienkowarstwowy d7 = 1,5 cm, λ7 = 0,82 W/mK, R7 = d7/λ7 = 0,018

R = 1,420 m2K/W
Uo = 0,351 W/m2K > Umax = 0,3 W/m2K

Ściana III – ściana osłonowa 
1 – tynk cem.-wap. d1 = 1,5 cm, λ1 = 0,82 W/mK, R1 = d1/λ1 = 0,018 
2 – płyta żelbetowa monolityczna d2 = 9,0 cm, λ2 = 1,70 W/mK, R2 = 0,053
3 – wełna mineralna d3 = 6,0 cm, λ3 = 0,055 W/mK, R3 = 1,091
4 – warstwa betonu d4 = 6,0 cm, λ4 = 1,70  W/mK, R4 = 0,035
5 – tynk cem.-wap. d5 = 1,5 cm, λ5 = 0,82 W/mK, R5 = d1/λ1 = 0,018

R = 1,379 m2K/W
Uo = 0,725W/m2K > Umax = 0,3 W/m2K

Stropodach wentylowany
1 – papa
2 – warstwa betonu
3 – płyty dachowe
4 - powietrze hśr>20cm ( warstw powyżej nie uwzględnia się)
5 – wełna mineralna (sprawność <50%)  d5 = 0,5*12cm, λ5 = 0,055 W/mK, R5 = 1,091
6 – płyty żelbetowe monolityczne d6 = 16 cm,  λ6 = 1,70 W/mK, R6 = 0,018
7 –  tynk cem.-wap. d7 = 1,5 cm, λ7 = 0,82 W/mK, R7 = 0,018 

R = 1,403 m2K/W
Uo = 0,713 W/m2K > Umax = 0,25 W/m2K

Stropodach niewentylowany ( dach)
1 – warstwy wykończeniowe d1 = 0,5, λ1 = 0,20 W/mK, R1 = 0,028
2 – warstwa betonu d2 = 3,5, λ2 = 1,30 W/mK, R2 = 0,027
3 – styropian  d3 = 2,0 cm, λ3 = 0,04 W/mK, R3 = 0,500
4 – wełna mineralna (sprawność <50%)  d4 = 0,5*6cm, λ4 = 0,055 W/mK, R4 = 1,333
5 – papa d5 = 2,0 cm, λ5 = 0,04 W/mK, R5 = 0,011
6 – płyty żelbetowe monolityczne d6 = 16 cm,  λ6 = 1,70 W/mK, R6 = 0,094
7 – tynk cem.-wap. d7 = 1,5 cm, λ7 = 0,82 W/mK, R7 = 0,018 

R = 1,006 m2K/W
Uo = 0,465 W/m2K > Umax = 0,25 W/m2K

Strop zewnetrzny
1 – warstwy wykończeniowe d1 = 0,1, λ1 = 0,20 W/mK, R1 = 0,025
2 – warstwa betonu d2 = 3,0, λ2 = 1,30 W/mK, R2 = 0,023
3 – papa
4 – styropian  d4 = 1,0 cm, λ4 = 0,04 W/mK, R4 = 0,222 
5 – płyty żelbetowe monolityczne d4 = 16 cm,  λ4 = 1,70 W/mK, R4 = 0,094
6 –  tynk cem.-wap. d5 = 1,5 cm, λ5 = 0,82 W/mK, R5 = 0,018 
7 – wełna mineralna (sprawność <50%)  d5 = 0,5*7cm, λ5 = 0,055 W/mK, R5 = 1,273
8 – warstwy wykończeniowe 

R = 0,604 m2K/W
Uo = 1,656 W/m2K > Umax = 0,45 W/m2K
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Wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawnie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie parametrami decydującymi o energochłonności budynku są między innymi wartości 
współczynników przenikania ciepła, które nie powinny być większe od poniżej podanych wartości maksymalnych 
dla poszczególnych rodzajów przegród: 
• ściana zewnętrzna — Umax = 0,30 W1m2•K,
• dach, stropodach, strop pod nieogrzewanym poddaszem, strop nad przejazdem — Umax = 0,25 W1m2.K, 
• ściana stykająca się z gruntem — bez wymagań, 
• strop na piwnicą nieogrzewaną — Umax = 0,45 W1m2•K, 
• posadzka na gruncie — Umax = 0,45 W/m2-K, 
• okno w I, II i III strefie klimatycznej — Umax = 1,8 W1m2•K, 
• okno w IV i V strefie klimatycznej — Umax = 1,7 W/m2•K, 
• okno połaciowe — Umax = 1,8 W1m2•K, • drzwi zewnętrzne — Umax = 2,6 W/m2•K. 

Natomiast zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu 
energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności 
przedsięwzięcia termomodemizacyjnego: 
— minimalna wartość oporu ciepinego przegrody po termomodemizacji powinna wynosić: 
• dla ścian zewnętrznych — Rma, = 4,0 m2.1VW (Um. = 0,25 W/m2•K), 
• dla dachów i stropodachów — Ram, = 4,5 m2•1(/W (U„,a„ = 0,222 W/m2.K), 
• dla posadzki na gruncie — R = 2,0 m2•K/W (U = 0,5 W1m2•K), 
— maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła po termomodernizacji powinna wynosić:
 • dla okien w I, II i III strefie klimatycznej — Umax = 1,8 W/m2.K,
 • dla okien w IV i V strefie klimatycznej — Umax = 1,7 W/m2•K. 

Nie wszystkie przegrody spełniają wymaganie izolacyjności ciepinej, dlatego też należy wykonać docieplenie 
budynku.

11.4 Obliczenia cieplne przegród po wykonaniu termomodernizacji:

Ściana I – szczytowa 
- wskaźnik przewodzenia ciepła dla materiału izolacyjnego – λizol = 0,040 W/m2 K
- wskaźnik przewodzenia ciepła w stanie istniejącym  – Uo = 0,713 W/m2K
- opór cieplny ścian wynosi R = 1,403 m2K/W

W celu spełnienia wymogów wprowadzonych normą konieczne jest zastosowanie warstwy ocieplającej 
odpowiedniej grubości. 
U0 = 1/R = 1/1,403 = 0,713 W/m2K > Umax = 0,3 W/m2K 

Ocieplenie należy przyjąć przy dopuszczalnym wskaźniku: 
Rdop = 1/0,30 = 3,33 m2K/W 
R = 3,33 – 0,713 = 2,617 m2K/W 
Potrzebna minimalna grubość docieplenia: d = R∙ λ = 2,617 ∙ 0,038 ~ 0,10 m
Wykonanie termoizolacji ścian budynku przy użyciu styropianu gr. 12 cm zapewni spełnienie wymogów audytu i 
wymogów określonych w normie PN-EN-ISO 6946:2008 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór 
cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.” 

Ściana I – szczytowa docieplona
- wskaźnik przewodzenia ciepła dla materiału izolacyjnego – λizol = 0,040 W/m2 K
- wskaźnik przewodzenia ciepła w stanie istniejącym  – Uo = 0,713 W/m2K
- opór cieplny ścian wynosi R = 1,403 m2K/W

W celu spełnienia wymogów wprowadzonych normą konieczne jest zastosowanie warstwy ocieplającej 
odpowiedniej grubości. 
U0 = 1/R = 1/1,403 = 0,713 W/m2K > Umax = 0,3 W/m2K 

Ocieplenie należy przyjąć przy dopuszczalnym wskaźniku: 
Rdop = 1/0,30 = 3,33 m2K/W 
R = 3,33 – 0,713 = 2,617 m2K/W 
Potrzebna minimalna grubość docieplenia: d = R∙ λ = 2,617 ∙ 0,038 ~ 0,10 m
Wykonanie termoizolacji ścian budynku przy użyciu styropianu gr. 12 cm zapewni spełnienie wymogów audytu i 
wymogów określonych w normie PN-EN-ISO 6946:2008 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór 
cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.” 

Ściana II – szczytowa docieplona
- wskaźnik przewodzenia ciepła dla materiału izolacyjnego – λizol = 0,040 W/m2 K
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- wskaźnik przewodzenia ciepła w stanie istniejącym  – Uo = 0,713 W/m2K
- opór cieplny ścian wynosi R = 1,403 m2K/W

W celu spełnienia wymogów wprowadzonych normą konieczne jest zastosowanie warstwy ocieplającej 
odpowiedniej grubości. 
U0 = 1/R = 1/1,403 = 0,713 W/m2K > Umax = 0,3 W/m2K 

Ocieplenie należy przyjąć przy dopuszczalnym wskaźniku: 
Rdop = 1/0,30 = 3,33 m2K/W 
R = 3,33 – 0,713 = 2,617 m2K/W 
Potrzebna minimalna grubość docieplenia: d = R∙ λ = 2,617 ∙ 0,038 ~ 0,10 m
Wykonanie termoizolacji ścian budynku przy użyciu styropianu gr. 12 cm zapewni spełnienie wymogów audytu i 
wymogów określonych w normie PN-EN-ISO 6946:2008 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór 
cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.” 

Ściana III – ściana osłonowa 
- wskaźnik przewodzenia ciepła dla materiału izolacyjnego – λizol = 0,040 W/m2 K
- wskaźnik przewodzenia ciepła w stanie istniejącym  – Uo = 0,731 W/m2K
- opór cieplny ścian wynosi R = 1,368 m2K/W

W celu spełnienia wymogów wprowadzonych normą konieczne jest zastosowanie warstwy ocieplającej 
odpowiedniej grubości. 
U0 = 1/R = 1/1,368 = 0,731 W/m2K > Umax = 0,3 W/m2K 

Ocieplenie należy przyjąć przy dopuszczalnym wskaźniku: 
Rdop = 1/0,30 = 3,33 m2K/W 
R = 3,33 – 0,731 = 2,599 m2K/W 
Potrzebna minimalna grubość docieplenia: d = R∙ λ = 2,599 ∙ 0,038 ~ 0,10 m. 
Wykonanie termoizolacji ścian budynku przy użyciu styropianu gr. 12 cm zapewni spełnienie wymogów audytu i 
wymogów określonych w normie PN-EN-ISO 6946:2008 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór 
cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.” 

Stropodach wentylowany
- wskaźnik przewodzenia ciepła dla materiału izolacyjnego – λizol = 0,043 W/m2 K
- wskaźnik przewodzenia ciepła w stanie istniejącym  – Uo = 0,713 W/m2K
- opór cieplny ścian wynosi R = 1,403 m2K/W

W celu spełnienia wymogów wprowadzonych normą konieczne jest zastosowanie warstwy ocieplającej 
odpowiedniej grubości. 
U0 = 1/R = 1/1,403 = 0,713 W/m2K > Umax = 0,25 W/m2K 

Ocieplenie należy przyjąć przy dopuszczalnym wskaźniku: 
Rdop = 1/0,25 = 4 m2K/W 
R = 4– 0,713 = 3,287 m2K/W 
Potrzebna minimalna grubość docieplenia: d = R∙ λ = 3,287 ∙ 0,038 ~ 0,13 m.
Wykonanie termoizolacji ścian budynku przy użyciu styropianu gr. 12 cm zapewni spełnienie wymogów audytu i 
wymogów określonych w normie PN-EN-ISO 6946:2008 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór 
cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.” 

11.5 Właściwości ciepine przegród zewnętrznych (współczynnik przenikania ciepła) przed/po wykonaniu 
termomodernizacji wynoszą:

zewnętrzne przegrody budowlane Współczynnik przenikania ciepła przez przegrody budowlane [W/m2 *K]

stan istniejący stan po termomodernizacji

ściana szczytowa 0,704 0,240

ściana szczytowa 
docieplona I

0,704 0,240

ściana szczytowa 
docieplona II

0,351 0,240

Ściany osłonowe 0,725 0,242
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stropodach wentylowany 0,713 0,195

stropodach niewentylowany 0,465 0,465

strop zewnetrzny 0,533 0,196

strop nad piwnicą 0,714 0,714

okna i drzwi balkonowe 
(nowe/stare)

2,60/ 1,80 2,60/ 1,80

okna klatek schodowych 1,80 1,80

drzwi zewnetrzne nowe 1,80 1,80

11.6 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU PO WYKONANIU TERMORENOWACJI 
Przed wykonaniem termomodernizacji:
‒ obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego: 304,0 kW 
‒ obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie c.w.: 45,0 kW 
‒ roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględniania sprawności systemu 
grzewczego i przerw w ogrzewaniu): 1555,47 GJ/rok 
‒ roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu 
grzewczego i przerw w ogrzewaniu): 1817,6 GJ/rok 
‒ obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania c.w.: 971,1 GJ/rok 
‒ zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie 
c.w. (służące do weryfikacji przyjętych danych) – 2780,0 GJ/rok
‒ wskaźnik zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym (bez 
uwzględniania sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu): 38,9 kWh/(m3rok) 
‒ wskaźnik zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym (z 
uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu): 45,4 kWh/(m3rok) 
‒ wskaźnik zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym (z 
uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu): 118,2 kWh/(m2rok) 

Po wykonaniu termomodernizacji:
‒ obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego: 243,3 kW 
‒ obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie c.w.: 45,0 kW 
‒ roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględniania sprawności systemu 
grzewczego i przerw w ogrzewaniu): 1078,67 GJ/rok 
‒ roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu 
grzewczego i przerw w ogrzewaniu): 1260,4 GJ/rok 
‒ obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania c.w.: 874,0 GJ/rok 
‒ zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie 
c.w. (służące do weryfikacji przyjętych danych) – GJ/rok
‒ wskaźnik zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym (bez 
uwzględniania sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu): 27,0 kWh/(m3rok) 
‒ wskaźnik zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym (z 
uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu): 31,5 kWh/(m3rok) 
‒ wskaźnik zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym (z 
uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu): 81,9 kWh/(m2rok) 

12.UWAGI KOŃCOWE
● Wszelkie wątpliwości przyszłego wykonawcy winny być wyjaśnione przed złożeniem oferty. Zamienne 

rozwiązania techniczne zaproponowane przez wykonawcę robót powinny być uzgodnione  z  Inwestorem  i  jednostką 
projektową.  Wszystkie  roboty  budowlane i instalacyjne  wykonać pod  ścisłym  nadzorem  technicznym  specjalistów 
poszczególnych branż, zgodnie z Polską Normą Budowlaną, obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze 
sztuką budowlaną.  

● Wszystkie  zastosowane  materiały  budowlane  powinny posiadać odpowiednie atesty  i   świadectwa  
dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie mieszkaniowym i ogólnym oraz powinny odpowiadać Polskim Normom, 
wymogom p.poż., posiadać atesty higieniczne oraz aprobaty techniczne ITB.

● Całość prac wykonać zgodnie z kanonem sztuki budowlanej, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz 
technologią podaną przez producentów i dostawców materiałów oraz specyfikacją techniczną.

● Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
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● Istniejące docieplenie fragmentów ścian należy zdemontować.

● Prace dociepleniowe powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta systemu oraz przestrzegając 
zasad BHP i ppoż..

● Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego wykonania wszelkich prac związanych z przedmiotem inwestycji
koniecznych do prawidłowego funkcjonowania obiektu po zakończeniu robót.

● Podstawą wykonania prac są w równej mierze opisy techniczne, rysunki i zestawienia niniejszej dokumentacji, 
wiedza zawodowa wykonawcy oraz obowiązujące przepisy i normy. Oznacza to, że informacje tj. rysunki i zapisy powinny
być rozpatrywane łącznie i są w równej mierze podstawą do wykonania kompletnych prac przez wykonawcę.

● Uwaga! kolor należy zweryfikować na budowie na podstawie próbek zaakceptowanych przez 
projektanta!

● Wszystkie roboty demontażowe należy wykonywać bez użycia narzędzi powodujących drgania mechaniczne.

● Wszelkie wątpliwości dotyczące interpretacji rysunków niniejszej dokumentacji należy konsultować z autorem 
projektu w formie pisemnej. 

Sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane: Bezpieczeństwo konstrukcji: 
konstrukcja budynku spełnia warunki zapewniające nieprzekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych 
przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Konstrukcja odpowiada Polskim Normom 
dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 

Stan techniczny podstawowych elementów konstrukcyjnych dobry. Po wykonaniu docieplenia mogą one nadal pełnić 
bezpiecznie swoje funkcje.

Bezpieczeństwo pożarowe:  warunki, konieczne do zachowania bezpieczeństwa pożarowego zostały opisane  w pkt 10. 
niniejszego opracowania.

Bezpieczeństwo użytkowania: balustrady o wys.1,10 m, z wypełnieniem prętami pionowymi w odstępach max.10 cm, 
zabezpieczającymi przed wypadnięciem osób; Skrzydła okien – otwierane do wewnątrz. Wysokość podokienników okien ponad 
podłogą kondygnacji = 0,80m. 
Nawierzchnie zewnętrznych schodów, spoczników, posadzek z płytek i kostek betonowych o nawierzchni antypoślizgowej .

Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona środowiska: projektowane docieplenie zostało zaprojektowane z materiałów i 
wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiło zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników lub sąsiadów. 

Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
zgodnie z MPZP teren inwestycji położony jest poza obszarem objętym ochroną konserwatorską; budynek wzniesiono w latach 
osiemdziesiątych [zasiedlony 1984 r.] tj. po okresie wskazanym w MPZP jako ochronny (1937-1958).

Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy: zgodnie z informacją BIOZ oraz 
opracowanym przez Kierownika budowy Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

Sporządził zespół:
                                                                                    mgr inż. arch. Maciej Chmura

 mgr inż. arch. Jowita Chmura
nr upr. 2/PKOKK/2012

Sprawdzający:
mgr inż. arch. Joanna Gawrecka

nr upr. MPOIA/082/2008
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