
PROJEKT: 91752 Przebudowa pomieszczeń po bloku operacyjnym Kliniki 
Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej-termomodernizacja 
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 

A.Podstawa i przedmiot opracowania;      str. 4

B.Projekt architektoniczno-budowlany – część opisowa;   str. 7

I. część opisowa - architektura;                               str. 8
1. podstawowe parametry inwestycji;       
2. opis projektu;
3. prace przygotowawcze – roboty budowlane;
4. rozwiązania budowlane;
5. materiały / kolorystyka; 
6. właściwości cieplne przegród;
7. uwagi;
8. Informacje na temat odstąpienia od projektu budowlanego;

C.Projekt architektoniczno-budowlany – część rysunkowa;   str. 15

nr rys. temat skala
Z-01. Orientacja 1:500
A-00. Schemat sytuacyjny -
A-01. Elewacja północna 1:100
A-02. Elewacja południowa 1:100
A-03. Elewacja zachodnia 1:100
A-04. Rzut 1 piętra - okna do zamurowania 1:100
A-05. Zestawienie stolarki - drzwi zewnętrzne 1:50
A-06. Zestawienie stolarki - okna zewnętrzne 1:50
D-07. Detal 7 - montaż okna 1:10
D-08. Detal 8 - montaż zewnętrznych żaluzji fasadowych 1:10
D-09. Detal 9 - prefabrykowana studnia doświetlająca 1:10
D-10. Detal 10 - opaska wokół budynku 1:10
D-12. Detal 12 - systemowy daszek szklany nad wejściem 1:15

   Oświadczenie: w/w opracowanie jest zgodne z umową  i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt 
(utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą nr 83 z dn.4.02.1994 r. „O prawie autorskim i prawach 

pokrewnych” (Dziennik Ustaw nr 24) 
Wrocław, listopad 2018
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PODSTAWA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA: 

Projekt opracowano na podstawie:

− zawartej umowy;
− wizji lokalnej;
− uzgodnień z Inwestorem;
− uzgodnień branżowych;
− warunków technicznych;
− badań geotechnicznych gruntu;
− obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego;
− decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
− decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji;
− inwentaryzacji budynku istniejącego;
− oceny stanu technicznego;
− ekspertyzy technicznej opracowanej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych 

mgr inż. Grzegorza Krzysztofiaka;
− postanowienia Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu nr 1/DWOP/2007 

z dnia 5 czerwca 2007 r. wyrażającego zgodę na spełnienie wymagań przepisów przeciwpożarowych w 
sposób inny niż podany, w warunkach techniczno budowlanych;

− Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. W sprawie wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568)

− Ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. z dn. 9 lutego 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 290) ,
− Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2017.0.2187),
− Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej  z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462),
− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072), tj. z dnia 10 maja 2013 r. 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), tj. z dnia 17 lipca 2015 r. 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1422),

− Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 
2012 r. poz. 463),

− Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji  hydrogeologicznej i 
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 596),

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

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

− Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009r. nr 124, poz. 1030), 

− Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U.  z 2015 r., poz. 
2117),

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki 
energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki  energetycznej z dnia 27 
lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 376),

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania, tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422.

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006r., Nr 83, poz. 578);

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, do użytkowania których można przystąpić  po przeprowadzeniu przez właściwy organ 
obowiązkowej kontroli. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1128);

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881 z 
późniejszymi zmianami) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z 10 marca 2000 r., w sprawie trybu certyfikacji wyrobów. (Dz. U. z 
2000 r., Nr 17, poz. 219);
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− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 sierpnia 1998 r., w sprawie 
aprobat i  kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1998 
r., Nr 107, poz. 679) z późniejszymi zmianami (Dz. U z 2002 r., Nr 8, poz. 71);

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r., 
w sprawie systemów oceny zgodności, wzorów deklaracji zgodności  oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 r., Nr 
113, poz. 728);

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 grudnia 2002 r., w sprawie systemów zgodności 
wyrobów budowlanych oraz oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r., Nr 209, poz. 1779);

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r., w sprawie warunków 
i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1131);

− [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09 października 2002 r., w sprawie szczegółowego trybu 
przeprowadzenia kontroli  działania organów administracji architektoniczno – budowlanej  oraz wzoru 
protokołu kontroli i sposobu jego zarządzania. (Dz. U. z 2002 r., Nr 179, poz. 1494);

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie wzorów: wniosku o 
pozwolenie na budowę, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane i  decyzji o pozwoleniu na budowę. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1127 i Dz. U. z 2004 r., Nr 
242 poz. 2421);

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953) z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004 r., Nr198, 
poz. 2002);

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2002 r., w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126);

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 w sprawie określenia przeciętnych norn 
zużycia wody;

− Polskie Normy w zakresie projektowania Instalacji Wodociągowych (PN-92/B-01706),w zakresie Instalacji 
kanalizacyjnych (PN-92/B-01707);

− Polska Norma  PNIEC60364;
− Polska Norma  PN-IEC 61024-1:2001 ;
− N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;
− N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;
− Polska Norma   PN-EN 13201 Oświetlenie dróg;
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków  technicznych  jakim  

powinny  odpowiadać  budynki   i   ich   usytuowanie ( Dz.U. nr 75 poz. 690 z póź. zm. )
− Prawo zamówień publicznych. Ustawa z 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z 2004r. + późniejsze 

zmiany).
− Rozporządzenie Min. Infrastruktury, z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z 2003roku).
− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku, w sprawie ochrony przeciwpożarowej  (tekst jednolity Dz. U. Nr 147, 

poz. 1229 z 2002 roku).
− „Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, Warunki techniczne wykonania i  odbioru instalacji” Wyd. 

COBRTI INSTAL.
− „Warunki techniczne wykonania i  odbioru robot budowlano-montażowych. Tom II – Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”. Wyd. Arkady.
− Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz. U. 2008 r. Nr 
199, poz. 1227 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska. (Dz. U. 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. 
zm.) (tekst jednolity z 23 stycznia 2008 r. Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150) 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. (Dz. U. 2013 r. Poz. 21 z późn. zm.) 
− Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne. (Dz. U. 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) (tekst 

jednolity z 10 stycznia 2012 r. Dz. U. 2012 r. Poz. 145) 
− dane uzyskane od inwestora i z wizji lokalnej
− Polska Norma  PN-EN 62305-1:2011E, Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.  
− N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
− N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
− PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we  wnętrzach
− PN-EN 12464-2:2008 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy na zewnątrz.
− PN-HD 60364-5-54 instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i  montaż wyposażenia 

elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych
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− Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać  kanały technologiczne(Dz. U. z 2015 r. poz. 680) wydane na 
podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.b.

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać  telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U.z 2005 r., nr 
219, poz. 1864, z późn. zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.b.

− PN-EN 61386 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 
− PN-EN 124 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych

Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest przebudowa pomieszczeń po bloku operacyjnym Kliniki  Chirurgicznej w celu 
adaptacji  pomieszczeń na Oddział  Chirurgii Naczyniowej, oraz dostosowanie klatek schodowych nr 8 i  nr 9 
do obowiązujących przepisów ppoż. zgodnie z postanowiem Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony 
Przeciwpożarowej we Wrocławiu nr 1/DWOP/2007 z dnia 5 czerwca 2007 r. wyrażającym zgodę na 
spełnienie wymagań przepisów przeciwpożarowych w sposób inny niż podany, w warunkach techniczno 
budowlanych, w budynku głównym 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, usytuowanym przy ul. 
R. Weigla 5 we Wrocławiu 
Przebudowa dotyczy części V budynku nr 1 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej  we Wrocławiu przy ul. Rudolfa Weigla 5, który jest 
terenem zamkniętym i stanowi Kompleks Wojskowy nr 2857.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest termomodernizacja części V budynku nr 1.
Budynek wyposażony jest w instalacje:
- wodociągową;
- kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
- centralnej ciepłej wody;
- instalację C.O.;
- instalację cieplną;
- elektryczną;
- teleinformatyczną;
- gazów medycznych;
- odgromową;
- oświetlenie zewnętrzne;
Budynek jest podłączony do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej  i deszczowej, sieci 
elektroenergetycznej i ciepłowniczej oraz gazowej oraz teleinformacyjnej.
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CZĘŚĆ OPISOWA
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CZĘŚĆ OPISOWA - ARCHITEKTURA

1. Podstawowe parametry inwestycji:

1.1. Parametry inwestycji

nr nazwa ilość jednostka miary

1 długość budynku 41,2 m

2 szerokość budynku 15 m

3 wysokość budynku 13 m

4 wysokość kondygnacji piwnicy w świetle 2 m

5 wysokość kondygnacji parteru w świetle 3 m

6 wysokość kondygnacji I piętra w świetle 3 m

7 średnia wysokość kondygnacji poddasza w świetle 2 m

1.2. Zbiorcze zestawienie powierzchni

nr nazwa ilość jednostka miary

1 powierzchnia docieplana (ściany zewnętrzne) 646 m2

2 powierzchnia zabudowy 611 m2

2. Opis projektu.
Część  V budynku nr 1 stanowi prostopadłościan o wymiarach 42,00 x 15,00m i wysokości  do szczytu 
kalenicy około 13,00m. Obiekt jest w całości podpiwniczony, posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz 
poddasze nieużytkowe. Zbudowany w systemie tradycyjnym ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej o 
zmiennej grubości. Elewacje budynku pokrywa tynk cementowo - wapienny a partia cokołu budynku bloki z 
piaskowca. Elewacja północna i południowa symetryczna. Elewacja zachodnia niesymetryczna ze schodami 
wejściowymi na murach oporowych z piaskowca. Balustrady pełne. Wszystkie elewacje perforowane dużymi 
otworami okiennymi, stanowiącymi  doświetlenia gabinetów lekarskich. Dach dwuspadowy o kącie 
nachylenia połaci 24 st. kryty blachodachówką z blachy cynkowej powlekanej plastizolem.

3. Prace demontażowe – roboty budowlane.

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych należy teren inwestycji  wygrodzić  i zabezpieczyć 
zgodnie z odpowiednimi  przepisami  BHP. Nad wejściami wykonać  tymczasowe zadaszenia. Teren budowy 
oznakować i wyposażyć w tablicę informacyjną, niezbędny sprzęt gaśniczy i środki pierwszej pomocy. 

Do demontażu lub rozbiórki przeznaczono elementy budynku:
- demontaż instalacji;
- demontaż okien i drzwi; 
- demontaż podokienników zewnętrznych;
- skucie uszkodzonych tynków
- demontaż urządzeń na elewacji;
- demontaż rolet;
- demontaż obróbek blacharskich;
- zamurowanie części otworów w ścianach zewnętrznych;
- odkopanie ścian zewnętrznych budynku odcinkami na długość robót;
- demontaż obróbek okiennych - parapetów;
- ocieplenie ścian budynku;
- wykonanie nowych nadproży;
- montaż okien i drzwi;
- tynki wewnętrzne ościeży po wymianie okien;
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- roboty malarskie;
- montaż instalacji;
- montaż rolet zewnętrznych;
- i inne elementy zaznaczone na rysunkach;

Prace demontażowe – uwagi końcowe
- Ze względu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i  rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe 

niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostałymi  opracowaniami 
branżowymi, a stanem istniejącym, należy wyjaśniać  i  uzgadniać  z głównym projektantem i 
projektantami branżowymi.

- Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych stosować zgodnie ze sztuką budowlaną. 

4. Rozwiązania budowlane.

4.1. Ściany.

4.1.1. Uzupełnienia otworów, przemurowania;
Uzupełnienia otworów, przemurowania należy wykonać z cegły pełnej  klasy 15 na zaprawie cementowo-
wapiennej marki M5.

4.2. Prace konserwatorskie;

4.2.1. Prace demontażowe;
Do demontażu przewidziano instalacje prowadzone po elewacji  budynku oraz elementy oświetlenia 
ulicznego zamontowane na ścianie. Instalacje odgromowa należy zdemontować  i  wymienić  na nową. 
Instalacje elektryczne i teletechniczne należy poprowadzić w sposób niewidoczny na elewacjach. 

4.2.2. Technologia prac konserwatorskich elewacji;

4.2.2.1. Prace przygotowawcze;
Prawidłowo przeprowadzony zabieg czyszczenia to podstawowy warunek dla uzyskania optymalnego efektu 
estetycznego. Zbadać  stan tynków przez ostukiwanie z poziomu rusztowań. W przypadku wadliwego 
zespojenia z podłożem, skuć  tynk aż do całkowitego odkrycia powierzchni podłoża. Podłoże przygotować 
bardzo starannie usuwając resztki  starego tynku, pyłu i  gruzu. W miejscach zakażenia mikrobiologicznego 
(zielone plamy kolonii  glonów i  zielenic  oraz szaroczarne skupiska grzybów i porostów) należy 
przeprowadzić zabieg dezynfekcji preparatem biobójczym np. KEIM Algicid Plus lub równoważny. Aplikacja 
preparatu metodą natryskową. Głęboko zakażone podłoże wymaga nasączenia struktury tynku oraz 
wykonanie badań sprawdzających skuteczność  zabiegu. Czynność należy wykonać  przed rozpoczęciem 
procesów technologicznych w celu zniszczenia mikroflory także w stadium zarodnikowym we wszystkich 
miejscach porażonych grzybami, glonami i porostami. 

4.2.2.2. Cokół;
Istniejące bloki  z piaskowca należy w miejscach zakażenia mikrobiologicznego przeprowadzić  zabieg 
dezynfekcji preparatem biobójczym np. SIKAGRAD 715-W. lub równoważnym. Aplikacja preparatu metodą 
natryskową. Czynność  wykonać  przed rozpoczęciem procesów technologicznych w celu zniszczenia   
mikroflory także w stadium zarodnikowym we wszystkich miejscach porażonych grzybami, glonami i 
porostami. 
Po oczyszczeniu elewacji należy dokonać  oceny stanu zachowania spoin. Usunięcie nieprawidłowych 
następnie naprawienie i  uporządkowanie spoin. Ubytki w spoinie uzupełnić  za pomocą mineralnej, suchej 
zaprawy z hydraulicznym spoiwem  KEIM  Restauro Fuge lub równoważnym w kolorze oryginalnym. 
Ubytki  uzupełnić  w technologii kitów mineralnych masą firmy KEIM Restauro Top lub równoważnym. 
Zaprawa o czysto mineralnym charakterze, parametrach mechanicznych i porowatości oraz uziarnieniu 
odpowiadających uzupełnianemu podłożu. Właściwości te eliminują naprężenia na granicy pomiędzy 
materiałem pierwotnym i uzupełnianym, a więc gwarantują jego trwałość. 
Do ochrony całej  elewacji z piaskowca przed wnikaniem wód opadowych i  wilgoci  z powietrza, wykonano   
hydrofobizację przy użyciu preparatu KEIM Lotexan N lub równoważnego.

4.2.2.3. Opaska;
Opaskę wokół budynku należy wykonać  ze żwiru rzecznego o szerokości 50 cm w sposób nawiązujący do 
opaski wykonanej przy części VII budynku numer 1.

4.2.2.4. Docieplenie ścian;
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Izolacja termiczna ścian zewnętrznych budynku należy wykonać  w technologii  lekkiej - mokrej z użyciem płyt 
styropianowych gr. 15 cm. Tynk silikonowy barwiony w masie o fakturze zgodnej z fakturą tynku istniejącego. 
Kolorystyka wg wzornika.
Okap docieplić styropianem o grubości 4 cm. 

Uwaga:
- Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych należy dokonać  oceny geometrii podłoża tj. 

równości powierzchni i  odchylenia od pionu. Ponieważ znaczne nierówności  i  krzywizny nie tylko 
obniżają efekt końcowy prac ale także, zmniejszają wytrzymałość mechaniczną i trwałość całego układu

- styropian o współczynniku przenikalności cielnej  U ≤0,031 [W/mK]
- ze względu na stan podłoża należy przewidzieć wykonanie około 50 % nowych tynków.

4.2.2.5. Gruntowanie;
Gruntowanie wszystkich powierzchni materiałem KEIM Putzgrund lub równoważnym. Farba podkładowa 
gruntująca pod tynki dekoracyjne. 

4.2.2.6. Ubytki gzymsów;
Głębokie ubytki gzymsów zrekonstruować  metodami: z narzutu i  ciągnioną wykorzystując np. Keim Kalkputz 
Grob lub równoważny i powierzchniowo np. Universalputz Fein 0,6 mm lub NHL Kalputz Fein lub 
równoważny.

4.2.2.7. Wykończenie malarskie;
Gruntowanie wszystkich powierzchni materiałem KEIM Putzgrund lub równoważnym. Farba podkładowa 
gruntująca pod tynki dekoracyjne.
Wykończenie warstwy wierzchniej - tynk dekoracyjny zolowo-krzemianowy KEIM Stucasol bariony w masie 
lub równoważny.

4.3. Stolarka drzwiowa.

4.3.1. Drzwi zewnętrzne.
Drzwi zaprojektowano z profili aluminiowych przeszklone szkłem bezpiecznym hartowanym P2 VSG;

Uwaga: 
- w drzwiach wejściowych należy zastosować samozamykacze;
- wszystkie zamki na terenie obiektu w systemie MASTER KEY;
- drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku: antywłamaniowe klasa C z zamkiem. Wkładki i zamki atestowane 

antywłamaniowe, wg obowiązujących norm, wyposażone w samozamykacze umieszczone w zawiasach;
- samozamykacze z płynną regulacją siły zamykania np. GEZE lub równoważne;
- przed wykonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić wymiary wszystkich otworów na budowie;

4.4. Stolarka okienna.

4.4.1. Zewnętrzna stolarka okienna.
Stolarkę okienną zaprojektowano z profili  pcv przeszklonych szkłem bezpiecznym P2 VSG Szczegółowe 
dane i wymiary wg rysunku zestawienia stolarki.

4.4.2. Żaluzje
W oknach pierwszego piętra zastosowano żaluzje zaciemniające z kanałem aluminiowym chowanym i 
napędem elektrycznym np. typ AR63 ECN firmy Hella lub równoważne w zakresie parametrów technicznych. 
Wszystkie elementy żaluzji w kolorze stolarki okiennej.

Uwaga:
- okna wyposażyć należy w mechanizm umożliwiający rozszczelnianie lub szczeliny nawiewne;
- okna należy wyposażyć w mechanizm umożliwiający otwieranie kwater z poziomu podłóg;
- przed wykonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić wymiary wszystkich otworów na budowie;

4.5. Szkło.

4.5.1. Elewacja południowa, zachodnia 
Nie dotyczy wypełnień drzwi na wszystkich elewacjach. 
Produkt: 8mm ESG SunGuard SN 62/34HT/ 16arg/ 4mmESG FloatGlass/16arg/ 44.3 ClimaGuard 
Premium 
Parametry : Lt=55%, Lr=16%, g=31%, Ug=0,5 w/m2xK 

4.5.2. Elewacja północna 
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Nie dotyczy wypełnień drzwi. 
Produkt: 8mm ESG ClimaGuard PremiumT / 16arg/ 4mmESG FloatGlass/16arg/ 44.3 ClimaGuard 1.0 
Parametry : Lt=60%, Lr=23%, g=41%, Ug=0,5 w/m2xK 

4.5.4. Elewacja - wypełnienie drzwi 
Produkt: 8mm ESG ClimaGuard PremiumT/ 16arg/ 4mmESG FloatGlass/16arg/ 44.3 ClimaGuard 1.0 
Parametry : Lt=59%, Lr=23%, g=41%, Ug=0,5 w/m2xK

4.6. Roboty wykończeniowe zewnętrzne.

4.6.1. Detale
- obróbki blacharskie należy wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej  grubości 1,0 mm;
- parapety zewnętrzne wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej  gr. 1,0 mm;
- istniejące kraty i  kratki okienne oraz drzwi  stalowe na elewacji południowej należy zdemontować, oczyścić        

i pomalować farbą chlorokauczukową w kolorze elewacji, a następnie ponownie zamontować;

4.7. Ślusarka.

4.7.1. Wycieraczki;
Zastosowano systemowe wycieraczki  do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, z aluminiowych profili 
nośnych, na których osadzono tekstylne wkładki czyszczące. Wycieraczki  należy wyposażyć dodatkowo w 
aluminiowe grzebyki czyszczące.

4.7.2. Zadaszenie stref wejściowych;
Należy wykonać systemowe zadaszenie składające się z tafli  szklanych VSG mocowanych punktowo oraz 
na odciągach do budynku np. firmy LINEASYSTEM lub równoważnych w zakresie parametrów 
technicznych. Wszystkie elementy mocujące należy wykonać ze stali nierdzewnej.

4.8. Przejścia i przepusty.
Należy wykonać  w ścianach, stropach i fundamentach przepusty/przejścia instalacyjne zgodnie z projektami 
branżowymi i wymogami przepisów ppoż.
W otworach należy montować przepusty z rury PCV lub stalowe – zgodnie z przepisami. Średnicę przepusty 
dobierać do średnicy rury.
Przejścia w murze do zasilania agregatów wentylacji  i  agregatów chłodniczych należy wykonać  przed 
ociepleniem budynku.
Wszystkie przejścia należy odgrodzić zgodnie z wymogami ochrony ppoż.

4.9. Izolacyjność akustyczna;
Konstrukcja elewacji powinna zostać tak ukształtowana i wbudowana, aby zapewnione było, mierzone w 
stanie wbudowanym, łącznie z przyłączami i wypełnieniami szkieletu ściany, osiągnięcie wskaźnika 
ważonego izolacyjności akustycznej elewacji co najmniej Rw R33dB dla pomieszczeń użytkowych obiektu.

4.10. Ochrona przed hałasem i drganiami;
W projekcie przyjęto rozwiązania budowlane zapewniające ochronę użytkowników oraz osób trzecich przed 
hałasem i drganiami powodowanymi przez instalacje i urządzenia związane z budynkiem.
Wszystkie elementy i  urządzenia w budynku będą spełniać  wymogi  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i ich 
usytuowanie oraz wymogi  zawarte w normach: PN -87 B02151/02 Akustyka Budowlana Ochrona przed 
hałasem pomieszczeń w budynkach Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach i PN -
B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem w budynkach Izolacyjność  akustyczna 
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.
W budynku należy zastosować drzwi posiadające deklarację parametrów zgodnie z normą PN-EN 
14351-1:2006 Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne 
bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności). 

4.11. Zamocowania i zakotwienia
W cenach poszczególnych pozycji  należy uwzględnić  wszystkie koszty dostawy i montażu łączników 
niezbędnych do zakotwienia i zamocowania elementów składowych elewacji, niezbędnej izolacji i 
uszczelnień, jak również wszystkie zabezpieczenia przeciwkorozyjne. Wszystkie zakotwienia muszą  zostać 
wykonane systemami posiadającymi właściwe dopuszczenia i certyfikaty.
Mocowanie elementów stolarki otworowej powinno odbywać  się w jak największym stopniu poprzez 
stosowanie kołków rozporowych lub osadzanie wbetonowanych szyn montażowych. Kołki  z tworzywa 
sztucznego nie są dozwolone. Mocowania należy tak wymiarować, aby siły powstające od obciążeń 
pionowych i poziomych, mogły być z dostateczną pewnością przeniesione przez środki mocujące. W ceny 
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jednostkowe należy wliczyć  środki kotwiące jak: śruby, profile stalowe i  aluminiowe, kształtki  rurowe itd., a 
także wszelkie elementy konstrukcji wsporczych.

5. Materiały/kolorystyka;

Wg rysunku elewacji.

6. Właściwości cieplne przegród;

Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanychParametry przegród nieprzezroczystych budowlanychParametry przegród nieprzezroczystych budowlanychParametry przegród nieprzezroczystych budowlanychParametry przegród nieprzezroczystych budowlanychParametry przegród nieprzezroczystych budowlanychParametry przegród nieprzezroczystych budowlanychParametry przegród nieprzezroczystych budowlanychParametry przegród nieprzezroczystych budowlanychParametry przegród nieprzezroczystych budowlanychParametry przegród nieprzezroczystych budowlanychParametry przegród nieprzezroczystych budowlanychParametry przegród nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody ściany zewnętrzneI. Przegrody ściany zewnętrzneI. Przegrody ściany zewnętrzneI. Przegrody ściany zewnętrzneI. Przegrody ściany zewnętrzneI. Przegrody ściany zewnętrzneI. Przegrody ściany zewnętrzneI. Przegrody ściany zewnętrzneI. Przegrody ściany zewnętrzneI. Przegrody ściany zewnętrzneI. Przegrody ściany zewnętrzneI. Przegrody ściany zewnętrzneI. Przegrody ściany zewnętrzne

Lp. Nazwa przegrodyNazwa przegrodyNazwa przegrody Symbo
l Wsp. Uc [W/m2•K]Wsp. Uc [W/m2•K]Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg 

WT2017 [W/m2•K]
Wsp.Uc wg 
WT2017 [W/m2•K]
Wsp.Uc wg 
WT2017 [W/m2•K]

Warunek 
spełniony
Warunek 
spełniony

1 Ściana zewnętrznaŚciana zewnętrznaŚciana zewnętrzna SZ 1 0,210,210,21 0,230,230,23 TakTak

2 Ściana zewnętrznaŚciana zewnętrznaŚciana zewnętrzna SZ 2 0,210,210,21 0,230,230,23 TakTak

II. Przegrody ściany wewnętrzneII. Przegrody ściany wewnętrzneII. Przegrody ściany wewnętrzneII. Przegrody ściany wewnętrzneII. Przegrody ściany wewnętrzneII. Przegrody ściany wewnętrzneII. Przegrody ściany wewnętrzneII. Przegrody ściany wewnętrzneII. Przegrody ściany wewnętrzneII. Przegrody ściany wewnętrzneII. Przegrody ściany wewnętrzneII. Przegrody ściany wewnętrzneII. Przegrody ściany wewnętrzne

Lp. Nazwa przegrodyNazwa przegrodyNazwa przegrody Symbo
l Wsp. Uc [W/m2•K]Wsp. Uc [W/m2•K]Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg 

WT2017 [W/m2•K]
Wsp.Uc wg 
WT2017 [W/m2•K]
Wsp.Uc wg 
WT2017 [W/m2•K]

Warunek 
spełniony
Warunek 
spełniony

1 Ściana wewnętrznaŚciana wewnętrznaŚciana wewnętrzna SW 1 1,001,001,00 1,001,001,00 TakTak

III. Przegrody stropy wewnętrzneIII. Przegrody stropy wewnętrzneIII. Przegrody stropy wewnętrzneIII. Przegrody stropy wewnętrzneIII. Przegrody stropy wewnętrzneIII. Przegrody stropy wewnętrzneIII. Przegrody stropy wewnętrzneIII. Przegrody stropy wewnętrzneIII. Przegrody stropy wewnętrzneIII. Przegrody stropy wewnętrzneIII. Przegrody stropy wewnętrzneIII. Przegrody stropy wewnętrzneIII. Przegrody stropy wewnętrzne

Lp. Nazwa przegrodyNazwa przegrodyNazwa przegrody Symbo
l Wsp. Uc [W/m2•K]Wsp. Uc [W/m2•K]Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg 

WT2017 [W/m2•K]
Wsp.Uc wg 
WT2017 [W/m2•K]
Wsp.Uc wg 
WT2017 [W/m2•K]

Warunek 
spełniony
Warunek 
spełniony

1 Strop wewnętrznyStrop wewnętrznyStrop wewnętrzny STW 1 0,250,250,25 0,250,250,25 TakTak

IV. Przegrody drzwi zewnętrzneIV. Przegrody drzwi zewnętrzneIV. Przegrody drzwi zewnętrzneIV. Przegrody drzwi zewnętrzneIV. Przegrody drzwi zewnętrzneIV. Przegrody drzwi zewnętrzneIV. Przegrody drzwi zewnętrzneIV. Przegrody drzwi zewnętrzneIV. Przegrody drzwi zewnętrzneIV. Przegrody drzwi zewnętrzneIV. Przegrody drzwi zewnętrzneIV. Przegrody drzwi zewnętrzneIV. Przegrody drzwi zewnętrzne

Lp. Nazwa przegrodyNazwa przegrodyNazwa przegrody Symbo
l Wsp. Uc [W/m2•K]Wsp. Uc [W/m2•K]Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg 

WT2017 [W/m2•K]
Wsp.Uc wg 
WT2017 [W/m2•K]
Wsp.Uc wg 
WT2017 [W/m2•K]

Warunek 
spełniony
Warunek 
spełniony

1 Drzwi zewnętrzneDrzwi zewnętrzneDrzwi zewnętrzne DZ 1 1,501,501,50 1,501,501,50 TakTak

Parametry przegród przezroczystychParametry przegród przezroczystychParametry przegród przezroczystychParametry przegród przezroczystychParametry przegród przezroczystychParametry przegród przezroczystychParametry przegród przezroczystychParametry przegród przezroczystychParametry przegród przezroczystychParametry przegród przezroczystychParametry przegród przezroczystychParametry przegród przezroczystychParametry przegród przezroczystych

V. Okna zewnętrzneV. Okna zewnętrzneV. Okna zewnętrzneV. Okna zewnętrzneV. Okna zewnętrzneV. Okna zewnętrzneV. Okna zewnętrzneV. Okna zewnętrzneV. Okna zewnętrzneV. Okna zewnętrzneV. Okna zewnętrzneV. Okna zewnętrzneV. Okna zewnętrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U 
[W/m2K]
Wsp. U 
[W/m2K]
Wsp. U 
[W/m2K] Wsp. g

Wsp.U wg 
WT2017 
[W/m2•K]

Wsp.U wg 
WT2017 
[W/m2•K]

Wsp.g wg 
WT2017 

Warunek 
spełniony
Warunek 
spełniony
Warunek 
spełnionyLp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U 

[W/m2K]
Wsp. U 
[W/m2K]
Wsp. U 
[W/m2K] Wsp. g

Wsp.U wg 
WT2017 
[W/m2•K]

Wsp.U wg 
WT2017 
[W/m2•K]

Wsp.g wg 
WT2017 

UmaxUmax g

1 Okno zewnętrzne OZ 1 1,101,101,10 0,70 1,101,10 0,35 TakTak Nie 
dotyczy

7. Uwagi:

7.1 Uwagi ogólne:
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• W razie wątpliwości lub pojawienia się nieprzewidzianych projektem okoliczności należy 
kontaktować się z jednostką  projektową. Wszystkie zmiany w konstrukcji budynku należy 
konsultować z projektantem.

• Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do do stosowania w 
budownictwie.

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

• Teren budowy powinien być przygotowany przez wydzielenie, uporządkowanie i zabezpieczenie 
pod względem BHP i p.poż. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót na 
budowie muszą być przeszkoleni i znać przepisy BHP i p.poż.

• Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem 
szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Zakres wykonania i 
obowiązki przy robotach budowlanych stosować zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych i podobnymi uregulowaniami branżowymi.

• Wykonawca obowiązany jest zapoznać się  na miejscu ze stanem terenu, budynków sąsiednich 
oraz bezpośredniego otoczenia, przewidując trudności techniczne, organizacyjne oraz 
logistyczne związane z realizacją przedmiotowej inwestycji.

• W pomieszczeniu socjalnym należy przewidzieć apteczkę z lekami pierwszej pomocy.
• Odbiory: po przeprowadzeniu przez ekspertów  odbioru wszystkich instalacji i przedłożeniu 

odpowiednich zaświadczeń odbioru. Zaświadczenia odbioru, dokumenty, zezwolenia, 
pozwolenie na budowę, uzgodnienia, świadectwa prób, badań itp., będą przechowywane w 
segregatorze na terenie obiektu.

• Z uwagi na charakter inwestycji i otoczenia, nie wyklucza się możliwości wystąpienia w  trakcie 
prac budowlanych sytuacji wymagającej weryfikacji proponowanych rozwiązań;

• Uwagi i opisy zamieszczone na rysunkach architektoniczno-budowlanych stanowią integralną 
część niniejszego opracowania.

• Wszystkie roboty budowlano-montażowe z zastosowaniem rozwiązań systemowych powinny 
być wykonywane ściśle według technologii określonej  przez producenta (wskazany jest nadzór 
techniczny ze strony producenta).

• Wszelkie zmiany w doborze materiałów budowlanych, wykończeniowych, technologii czy 
urządzeń mogą być wprowadzane jedynie za pisemną zgodą Inwestora i Jednostki Projektowej. 
W przypadku wprowadzania zmian powodujących konieczność wykonania dokumentacji 
zastępczej, koszty jej  opracowania oraz koordynacji z poszczególnymi opracowaniami 
branżowymi ponosi strona wnioskująca o zmiany.

• Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji na własny koszt wszelkich odpadów powstałych w 
trakcie realizacji inwestycji.

• Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich wymaganych procedur 
odbiorowych (cząstkowych i końcowych) oraz do pełnego odbioru końcowego przez Inwestora.

• Wykonawca jest zobowiązany do wykonania odpowiednich ogrodzeń, zabezpieczeń, znaków 
ostrzegawczych i oświetlenia placu budowy.

• Na wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń 
związanych z realizacją inwestycji.

• Specyfikacja stanowi integralną część dokumentacji wykonawczej.
• Oferent ma prawo zwrócić się o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z Dokumentacją 

Przetargową w formie pisemnej. W przypadku braku wątpliwości Zamawiający zakłada że 
Oferent zgadza się ze wszystkimi zapisami Dokumentacji Wykonawczej.

• Oferent zobowiązany jest do weryfikacji przedmiaru uwzględniając technologię wykonania 
poszczególnych elementów i zgłoszenia wszelkich niezgodności w trakcie trwania procedury 
przetargowej.

• Niniejszy projekt budowlany może służyć  dla celów  realizacji inwestycji po jego zatwierdzeniu i 
uzyskaniu pozwolenia na budowę, jedynie łącznie z odpowiednimi projektami wykonawczymi w 
poszczególnych branżach.

• Projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym również kontroli 
prefabrykacji materiałów budowlanych (żelbetu, elementów stalowych, elementów  wykończenia 
itp.) w miejscu ich wytwarzania w celu zapewnienia właściwego standardu wykonania obiektu.

• Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i 
wyposażenia, zostały użyte w  niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego 
standardu wykonania i wyposażenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskować o 
zastosowanie rozwiązań zamiennych, nie obniżających tego standardu. Wprowadzone zmiany 
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nie mogą pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji ani zmieniać  idei projektu. Wszelkie 
zmiany muszą uzyskać akceptację Projektantów. Jeżeli zastosowanie rozwiązania zamiennego 
wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskująca ponosi 
pełną  odpowiedzialność za dokonanie tych zmian, związaną z tym koordynację międzybranżową 
oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

• Brak elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań 
w  zakresie sztuki budowlanej  nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i 
zastosowania takiego elementu

• Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych – zgodnie ze sztuką budowania 
(warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych). Roboty budowlane i 
montażowe powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

• Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie 
wg wytycznych i zaleceń producenta.

• Wszystkie materiały wykończeniowe (płytki podłogowe i ścienne, wykładziny, sufity, kolory farb, 
mat. elewacyjne, itd.) oraz wyposażenie (jak drzwi zewnętrzne, wyposażenie elektryczne, 
elementy grzewcze) - wymagają akceptacji przedstawiciela Inwestora / Użytkownika. 

• Wszelkie wymienione w  projekcie materiały i technologie mogą być zamienione na inne przy 
zachowaniu tych samych parametrów technicznych i jakościowych.

• Wszelkie zmiany dotyczące  szczegółów technicznych – powinny być  przedstawione  w  formie 
katalogu do oferty i zaprezentowane przed instalacją. 

• Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej stanowią integralną część projektu.
• Należy wykonać wszystkie prace konieczne do realizacji całego obiektu wraz z otoczeniem, tak 

aby można było z niego korzystać zgodnie z przeznaczeniem. Również należy wykonać prace 
nawet jeżeli nie zostały one oddzielnie wymienione.

7.2. Uwagi dotyczące robót budowlanych:
• Należy zapewnić dojazd do obiektu w trakcie całego czasu trwania robót, w szczególności 

umożliwić dostawę urządzeń bezpośrednio do obiektu,
• Należy skoordynować terminy wykonania montażu wyposażenia obiektu przez różne ekipy,
• Generalny Wykonawca musi zapewnić dostęp do obiektu przez całą dobę dla innych 

wykonawców oraz zapewnić nadzór w czasie trwania tych prac.
7.3. Uwagi do BIOZ-u:
• Powyższe zapisy należy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 

zapisem art. 20 ust. 1 pkt. 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: 
Dz. U. nr 89, poz.144, z późniejszymi zmianami).

8. Informacje na temat odstąpienia od projektu budowlanego

Projektant dopuszcza następujące zmiany dotyczące elementów funkcjonalnych, konstrukcyjnych i 
wykończeniowych zawartych w niniejszej dokumentacji, w zakresie:

        • Warstw ścian zewnętrznych i wewnętrznych za wyjątkiem warstw wykończeniowych wewnętrznych i 
zewnętrznych - przy zachowaniu określonego i dopuszczalnego współczynnika przenikalności  cieplnej i 
właściwości akustycznych;

        • Instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji i klimatyzacji, elektrycznej  i  niskoprądowej - przy 
zachowaniu obowiązujących norm i założeń jakościowych opisanych w projekcie;
• Materiałów izolacyjnych - izolacja cieplna i przeciwwilgociowa, - przy zachowaniu niezbędnych parametrów 
wytrzymałości oraz przenikania ciepła określonych w projekcie, a także warunków ppoż. i  ogólnych 
warunków bezpieczeństwa użytkowania;
• Dopuszcza się odchyłkę w montażu stolarki  okiennej w zakresie 2% wynikającą z wymogów 
wykonawczych pod warunkiem zachowania podziałów;

        • Dopuszcza się zmianę  powierzchni pomieszczeń - dopuszczalna zmiana gabarytów budynku o 1% w 
zakresie określonym obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami  zabudowy określonymi w Miejscowym 
Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
Wszystkie zmiany wymagają każdorazowo zgody projektanta oraz zamieszczenia w projekcie budowlanym 
odpowiednich informacji dot. odstąpienia.

opracowanie: wg strony tytułowej
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