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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
1.  Przedmiotem zamówienia jest:     
RIM-220/G termomodernizacja PS Nr 24 przy ulicy Topolowej 14a wraz z 
podłączeniem do MSC. 
 
Zakres robót: 
ROBOTY BUDOWLANE 
 
Roboty remontowe zewnętrzne  
Ściany zewnętrzne przedszkola zgodnie z audytem energetycznym, należy ocieplić 
grubością  14  cm  styropianu  o współczynniku  λ=0,04 W/m2 
Ściany  zewnętrzne przyziemia,  należy  ocieplić  poniżej  poziomu  terenu  do  ław  
fundamentowych styropianem  XPS  300  o  grubości  14  cm  i  wykonać  na  całej  
powierzchni  ścian poniżej gruntu izolację przeciwwilgociową pionową.   
Projektuje się ocieplenie ścian osłonowych metodą „lekką" mokrą, według Instrukcji 
Instytutu Techniki Budowlane nr 334/96 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metoda  
„lekką".  Ocieplenie  będzie  wykonane  jednym  z  firmowych  systemów ocieplenia.  
Metoda  „lekka"  ocieplenia  ścian  polega  na  przymocowaniu  do  ściany  od  strony 
zewnętrznej  warstwowego  układu  izolacyjno  -  elewacyjnego,  w  którym  warstwa zolacji  
termicznej  stanowią  płyty  styropianowe,  a  warstwę  elewacyjną  cienka wyprawa  
tynkarska  z podkładem zbrojonym  tkaniną z włókna szklanego. W skład systemowego 
układu ocieplającego wchodzą następujące materiały:  
−  zaprawa klejowa mrozoodporna do klejenia styropianu do ściany,  
−  styropian samogasnący EPS 70 o współczynniku λ=0,04 W/m2,  
−  kołki rozporowe z tworzywa sztucznego do mocowania izolacji,  
−  zaprawa klejowo-szpachlowa do wykonania na styropianie warstwy zbrojącej,  
−  siatka z włókna szklanego impregnowana, odporna na związki alkaliczne (oczka 4x4),   
−  podkład tynkarski,  
−  tynk akrylowy (baranek 2,0 mm),  
−  uzupełniające materiały to kątowniki i listwy aluminiowe lub z tworzywa służące do 
obróbki miejsc szczególnych w elewacji.  
  
Wymagania technologiczne wykonania ociepleń  
  
Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian  
Przed  przystąpieniem  do  ocieplenia  ściany  należy  dokładnie  sprawdzić  jej 
powierzchnię,  naprawić  i wyrównać  ubytki w  tynku. W miejscach  gdzie  tynk  jest słabo  
przytwierdzony,  należy  go  skuć.  Wymianę  tynku  należy  przeprowadzić szczególnie  na  
cokole  przy  ziemi,  gzymsie,  na  elewacjach  ścian  wzdłuż  rur spustowych  wody  
deszczowej  na  budynku  starym.  Pozostałe  fragmenty  ścian dokładnie oczyścić i 
zagruntować, a następnie wykonać próbne przyklejanie próbek styropianu.  
  
Wykonanie próby przyklejenia styropianu  
Powierzchnię  ściany  należy  oczyścić  z  kurzu,  pyłu  i  cienkich  powłok  oraz wypraw 
(jeżeli uległy w sposób widoczny łuszczeniu) i przykleić w różnych miejscach 8 - 10 próbek  
styropianu  o  wymiarach  10  x  10  cm.  Do  przyklejenia  próbek  należy zastosować 
zaprawę  lub masę klejącą, które  są przewidziane do przyklejenia płyt styropianowych  na  
tych  ścianach.  Po  czterech  godzinach  należy  wykonać  próbę ręcznego  oderwania  
przyklejonego  styropianu.  Wytrzymałość  podłoża i przyczepność  kleju  są  wystarczające,  
jeżeli  styropian  ulegnie  rozerwaniu.  Jeżeli próbki styropianu oderwą się od powierzchni 



ściany wraz z warstwą masy klejącej, oznacza  to,  że  podłoże  nie  zostało  prawidłowo  
oczyszczone  lub  że  wierzchnia warstwa  nie  ma  wystarczającej  wytrzymałości.  W  
takim  przypadku,  należy dokładniej oczyścić powierzchnię ściany  lub usunąć warstwę 
wierzchnią  i wykonać ponownie  próbę  przyklejenia  styropianu.  Jeżeli  ponowna  próba 
da  wynik negatywny, należy oprócz przyklejenia zastosować dodatkowo  łączniki z 
tworzywa do mocowania styropianu, w ilości nie mniejszej niż 2 na każdą płytę (4 szt. na 
1m2ocieplenia).  Jeżeli  rozerwanie  nastąpi  w  spoinie  klejowej  to  oznacza,  że 
charakteryzuje  się  ona  zbyt  niską  wytrzymałością  i  takiej  masy  bądź  zaprawy klejącej 
nie wolno stosować. Jeżeli  próbki  oderwą  się  wraz  z  warstwą  podłoża,  należy  oprócz  
przyklejenia styropianu  przewidzieć  zastosowanie  łączników  z  tworzywa  w  ilości  
wynikającej z obliczeń, przy założeniu, że masa klejąca będzie spełniać  tylko  rolę 
montażową, lecz nie mniej niż dwa łączniki na jedną płytę styropianową o wymiarach 50 x 
100 cm.  
 
Przyklejanie płyt styropianowych  
Płyty  styropianowe  należy  przyklejać  przy  pogodzie  bezdeszczowej,  gdy temperatura 
powietrza nie  jest niższa niż 50 C. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych 
krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin.  
   
Mocowanie  płyt  styropianowych  za  pomocy  łączników mechanicznych.  
Dodatkowe mocowanie  płyt  styropianowych  za  pomocą  łączników mechanicznych 
należy  wykonać  tylko  w  przypadkach  uzasadnionych,  zgodnie  z  zasadami określonymi  
w  odpowiednich  świadectwach  ITB,  dopuszczających  łączniki  do stosowania w 
budownictwie. Zastosować standardowe kołki rozporowe z tworzywa sztucznego do 
mocowania izolacji ilości 4 szt./m2 
 
Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie  
Tkanina  szklana,  stanowiąca  zbrojenie  warstwy  ochronnej  przy  ocieplaniu  ścian 
zewnętrznych  budynków  metodą  „lekką",  powinna  odpowiadać  wymaganiom 
określonym w p. 7.1.  
 
Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3  
dniach  od  chwili  przyklejenia  styropianu,  przy  bezdeszczowej  pogodzie i temperaturze  
powietrza  nie  niższej  niż  5°C  i  nie  wyższej  niż  25°C.  Jeżeli  jest zapowiadany  spadek  
temperatury  poniżej  0°C  w  przeciągu  24  h,  to  nie  należy przyklejać  tkaniny  zbrojącej, 
nawet  jeżeli  temperatura podczas pracy  jest wyższa niż 5°C. Niedopuszczalne  jest  
pozostawienie  styropianu  bez  osłony  przez  czas  dłuższy  niż 2 tygodnie.  
Do  wykonania  warstwy  zbrojonej  tkaniną  szklaną,  należy  stosować  zaprawy  lub masy 
klejące wg p. 4.2. Tkanina  szklana  powinna  być  napięta  i  całkowicie  wciśnięta  w  masę  
klejącą. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż  
3  mm  i  nie  więcej  niż  5  mm.  Sąsiednie  pasy  tkaniny  powinny  by  układane  na 
zakład, nie mniejszy niż 50 mm w pionie i poziomie.  
Szerokość  tkaniny  powinna  być  tak  dobrana,  aby  było możliwe  oklejenie  ościeży 
okiennych  i  drzwiowych  na  całej  ich  głębokości.  Narożniki  w  celu  zwiększenia 
odporności  warstwy  ociepleniowej  na  uszkodzenia  mechaniczne,  na  wszystkich 
narożnikach pionowych na parterze oraz na narożnikach ościeży drzwi wejściowych na  
wszystkich  kondygnacjach,  należy  przed  przyklejeniem  tkaniny  wkleić perforowane 
kątowniki aluminiowe.  
W  części piwnicznej  i parteru  ścian na  całej wysokości po obróbki  z ogniomurów, należy 
zastosować dwie warstwy tkaniny. Łączna grubość warstwy masy klejącej z podwójną 
tkaniną powinna wynosić około 6 mm.  
  
 Wykonanie wypraw tynkarskich na elewacjach  
Wyprawy  tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy  
zbrojonej  tkaniną  szklaną.  Prace  należy  prowadzić  w  temperaturze  nie niższej niż 5°C i 
nie wyższej niż 25°C, zwłaszcza, jeśli elewacji są nasłonecznione. Niedopuszczalne  jest  



wykonywanie  wypraw  elewacyjnych  w  czasie  opadów atmosferycznych,  silnego wiatru 
oraz  jeżeli  jest zapowiadany spadek  temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 h.  
  
Przygotowanie powierzchni ścian murowanych otynkowanych, pokrytych powłokami 
malarskimi.  
Powłoki malarskie, które łuszczą się w sposób widoczny, należy usunąć za pomocą 
szczotek  drucianych,  piaskowania,  strumieniem  wody  pod  ciśnieniem  lub  innymi 
sposobami. Po usunięciu powłoki całą powierzchnię ściany należy zmyć wodą. Jeżeli  
powłoki  nie  wykazują  żadnych  objawów  łuszczenia  lub  innych  uszkodzeń, należy 
sprawdzić  ich przyczepność do podłoża przez wykonanie próby przyklejenia styropianu.  
Jeżeli  próba  wypadnie  pozytywnie  (tzn.  przy  odrywaniu  rozerwie  się styropian, a nie 
nastąpi oderwanie się styropianu od ściany wraz z masą klejącą) wówczas  nie  ma  
potrzeby  usuwania  powłoki  ze  ściany.  Jeżeli  przy  odrywaniu oderwą się całe próbki 
styropianu wraz z masą klejącą, należy usunąć powłokę ze ściany sposobami jak wyżej. W 
razie dużych trudności w usuwaniu powłoki, należy oprócz przyklejenia stosować 
mocowanie.  
  
 Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych  
Do ocieplenia ościeży okiennych  i drzwiowych należy stosować płyty styropianowe o 
grubości  niepowodującej  zakrycia  skrzydeł  stolarki  okiennej  i  drzwiowej. W budynku  
przedszkola  ościeża,  należy  ocieplić  styropianem  o  grubości  2  cm  i wykonać 
wszystkie warstwy jak na elewacji. Dodatkowo należy narożniki wzmocnić kątownikiem 
aluminiowym. Miejsce styku styropianu z ościeżnicą, należy wypełnić profilem  
uszczelniającym  lub  masą  silikonową.  Szczegół  ocieplenia  ościeży okiennych i 
drzwiowych przedstawiono na rysunkach.  
  
Technologia ocieplenia stropodachu  
  
Do  ocieplenia  stropodachu  budynku  przewidziano  styropian  laminowany  papą  EPS 
100 o grubości 14  cm o współczynniku przenikania  ciepła  λ=0,040 W/m2Przed 
wykonaniem  izolacji  przymocować  konstrukcję  płyty oporowej na  kątownikach do 
montażu  rynny wg  rysunku  nr  10. Uzupełnić  ubytki  na  kominach  i  położyć  nowy tynk 
akrylowy zgodnie z kolorystyką.  Stropodach  ocieplany  będzie  na  stare  podłoże  z  papy.  
Przed  rozpoczęciem  prac dociepleniowych  stare  podłoże,  trzeba  dobrze  oczyścić  z  
brudu  oraz  usunąć istniejące  nierówności.  Na  tak  przygotowanym  podłożu  można  
przystąpić  do montażu styropapy. Płyty należy układać tak, aby krawędzie boczne 
sąsiadujących ze sobą płyt były do siebie dobrze dociśnięte. Zakłady z papy powinny 
przykrywać sąsiadujące płyty. Do mocowania  termoizolacji w podłożu betonowym  
zastosować łączniki  składające  się  z  teleskopu,  wkrętu  oraz  kołka  rozporowego.  
Zgodnie  z normą DIN 1055, w budynkach o wysokości do 20 m na dachach płaskich 
wyznacza się  trzy strefy obciążenia wiatrem: strefę wewnętrzną, brzegową  i narożną. 
Strefą brzegową  jest  obszar  zewnętrzny  o  szerokości  1/8  krótszego  boku  dachu,  nie 
węższy jednak niż 1 m i nie szerszy niż 4 m. W obrębie strefy brzegowej wyznacza się  
obszar  największego  obciążenia  wiatrem  -  strefę  narożną.  Pozostała  część dachu  
poza  strefą  brzegową  to  strefa  wewnętrzna.  Największe  siły  ssące  wiatru występują w 
strefie narożnej  i maleją w kierunku środka dachu. Przyjmuje się, że w  strefie  narożnej  
potrzeba  9  łączników,  w  strefie  krawędziowej  6,  a  w  strefie środkowej 3 sztuki na 1 
metr kwadratowy.  
Po zamocowaniu styropapy można przystąpić do zgrzewania papy nawierzchniowej (w  
układzie  jednowarstwowym).  Należy  pamiętać,  aby  ogień  z  palnika  nie  był skierowany  
bezpośrednio  na  styropapę,  gdyż  może  to  spowodować  przepalenie papy użytej do 
laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. Papę należy układać zgodnie  ze  sztuką  
dekarską,  dbając  o  zachowanie  odpowiednich  szerokości zakładów.  Należy  unikać  
wywijania  papy  na  ogniomur  lub  inne  elementy konstrukcyjne  dachu  bezpośrednio  
pod  kątem  90  stopni,  stosować  kliny styropianowe. Zastosować papę termozgrzewalną 



wierzchniego krycia wykonaną na osnowie z włókniny poliestrowo-szklanej z obustronną 
powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym.   
  
Zastosować papę o nie gorszych parametrach:   
-grubość papy nie mniejsza niż 5,5 mm,   
-wytrzymałość złączy na oddzieranie 250 +/-100 N/50 mm,   
-właściwości mechaniczne przy rozciąganiu wydłużenie 50%,   
-giętkość przy niskich temperaturach ≤-25/Ø30 mm.  
  
 Wykonanie obróbek i montaż uzbrojenia technicznego  
  
W  czasie  robót  ociepleniowych wymienione  zostaną  obróbki  blacharskie  budynku tj. 
rury spustowe, rynny, parapety zewnętrzne, obróbki gzymsów. Obróbki wykonać z blachy 
grubości 0,55 mm ocynkowanej. Nowe obróbki powinny wystawać poza lico ścian. Parapety 
zewnętrzne wykonać z blachy powlekanej o grubości min. 0,55 mm,  z  powłoką  cynkową  
o masie  200g/m2i  powłokami  poliestrowymi  o  grubości 25µm  które  muszą  wystawać  
co  najmniej  40  mm  poza  lico  ściany  i  muszą zabezpieczać  elewację  przed  
przeciekami  wody  deszczowej.  Przed  montażem obróbek podmurować attyki o 
przynajmniej jedną cegłę.  Obróbki  powinny  być  mocowane  do  kołków  osadzonych  w  
trakcie  przyklejania styropianu w  dokładnie  dopasowanych wcięciach  styropianu. Blachy 
należy  łączyć na rąbek stojący. Na nowe zostaną wymienione rury spustowe. Haki 
mocujące rury spustowe, należy przedłużyć o około 15 cm.  Źle wykonane obróbki 
blacharskie spowodują przedostanie się wody między ocieplaną  ścianę,  a  styropian  oraz  
odspojenie  styropianu  od  podłoża. Wykonanie obróbek blacharskich przedstawiono na 
rysunkach. Wszelkie  istniejące  instalacje  oświetleniowe,  telefoniczne  montować  do  
ścian  w rurkach  i  pozostawić w  izolacji  styropianowej  otwory  z  obsadzonymi  
drzwiczkami rewizyjnymi  do  obsługi.  W  przypadku  instalacji  antenowej  przedłużyć  
istniejące uchwyty o grubość izolacji i zamontować do ściany przed ociepleniem. W 
przypadku oświetlenia  nad  wejściami,  przedłużyć  istniejące  przewody  elektryczne  i 
zamontować nowe oprawy oświetleniowe.  Instalacja odgromowa do wykonania od nowa 
wg odrębnego opracowania.  Istniejącą  szafkę gazową  zamontować nową w miejsce 
istniejącej i okleić styropianem.  
  
Uwaga!   
Należy tak zaplanować wykonanie prac, aby zminimalizować czas podczas, którego 
budynek będzie pozbawiony obróbek, rur spustowych i rynien.   
  
Wymiana stolarki otworowej  
  
W  Samorządowym  Przedszkolu  nr  24  w  Piotrkowie  Trybunalskim,  stolarka otworowa  
jest  częściowo wymieniona na nową PCV. Pozostałą drewnianą stolarkę wymienić  na  
nową  PCV  z  nawiewnikami  higrosterowalnymi  o  wydajności  23-26 m3/h,  dł/wys  
czerpni  346x24  mm.  Stolarka  nowa  będzie  miała  współczynnik przenikania  ciepła  nie  
większy  niż  1,0 W/m2 dla  szyby  i  profil  przynajmniej pięciokomorowy. W istniejących 
wymienionych oknach zamontować nawiewniki jw. Wszystkie drzwi zewnętrzne 
niewymienione w obiekcie będą wymienione na nowe aluminiowe z wypełnieniem profili 
pianą poliuretanową. Zgodnie z audytem powinny posiadać współczynnik przenikania nie 
mniejszy niż 2,0 W/m2 Drzwi na elewacji zachodniej do zamurowania.  
Szczegóły wg załączonej specyfikacji stolarki otworowej rys. 15.  
  
 Schody wejściowe i zadaszenia  
  
Przed  przystąpieniem  do  wykonania  ocieplenia  ścian  zewnętrznych,  należy  
zdemontować  wszystkie  zadaszenia  nad  wejściami  i  skuć  gzymsy.  Po  ociepleniu 
wykonać nowe zadaszenia z poliwęglanu zgodnie z lokalizacją na rysunkach. Daszki 
montować  gotowe  o  wymiarach  nad  wejściem  do  kuchni  i  wejściem  bocznym 



158x90x38  i  nad  wejściem  głównym  200x90x48  na  konstrukcji  aluminiowej malowane  
proszkowo  na  kolor  RAL  9016,  kryte  białą  płytą  komorową  z  poliwęglanu o grubości 
4,5 mm, montowane do ściany po ociepleniu, poprzez tuleje odsadzkowe stalowe na 
grubość styropianu kołkami do betonu.  Wszystkie schody poddać remontowi. Skuć 
istniejące płytki na schodach do kuchni.  
Schody  okleić  gresem  antypoślizgowym,  wykonać  również  nowe  balustrady  przy 
schodach w miejsce istniejących stalowe z rur spawanych dn 40 (poręcz i elementy 
konstrukcyjne) oraz dn 15 wypełnienie. Malować  farbą antykorozyjną  i  ftalową na kolor 
czerwony. Wykonać nowe poręcze przy wejściu do ogrodu z rur stalowych dn 40  o  
długości  370  cm  podwiniętych  na  końcach  w  półokręgi  i  mocowane  przy bliższej  
krawędzi  schodów  od  góry  za  pomocą  czterech  wsporników  dn  15  do istniejących 
murków oporowych. Poręcz malować  farbą antykorozyjną i ftalową na kolor zielony jak 
istniejące balustrady na podjeździe dla niepełnosprawnych.  
Murki oporowe wykończyć tynkiem jak na cokole budynku.   
Istniejące kraty okienne na czas ocieplenia zdemontować. Zmniejszyć powierzchnię krat  
odpowiednio  o  grubość  izolacji  na  ościeżach,  wyczyścić  mechaniczne poprzednie  
powłoki  lakieru,  zamalować  farbą  antykorozyjną  i  potem  ftalową  w kolorze białym i 
zamontować w otwór okienny.  
 
Roboty remontowe wewnętrzne  
 Izolacja przeciwilgociowa piwnicy  
W  części  podpiwniczonej  budynku,  należy  wykonać  izolację  przeciwwilgociową 
poziomą  zarówno  w  zakresie  ścian  zewnętrznych  jak  podłogi  piwnicy.  Ściany 
zewnętrzne izolować wewnętrznie za pomocą iniekcji.  Wykonywanie  metodą  iniekcji  
izolacji  poziomej  zabezpieczającej  przed podciąganiem  kapilarnym  wilgoci  dotyczy;  
ścian  murowanych  z  cegły,  kamienia, bloczków betonowych oraz murach ceglano-
kamiennych. W  programie  prac  renowacyjnych  uwzględniono  także  po  wytworzeniu  
przepony poziomej zastosowanie tynków renowacyjnych bezcementowych, lub 
zawierających cement  a  także  odtworzenie  hydroizolacji  pionowej  zewnętrznej  z  
materiałów mineralnych. Przed  przystąpieniem  do  iniekcji  preparatem  należy  z muru  
usunąć  pozostałości starego tynku i zanieczyszczeń ze ściany na całej wysokości.  
  
Wykonanie iniekcji  
Rozmieszczenie  otworów,  przez  które  będzie  wprowadzany  preparat  uzależnione jest 
od rodzaju muru i stanu w jakim się znajduje. W przypadku przedszkola, należy zastosować 
metodę iniekcji ciśnieniowej zalecana średnica  otworów  wina  wynosić  12-18  mm,  w  
zależności  od  wielkości  i  rodzaju stosowanych  pakerów  iniekcyjnych,  a  kąt  nachylenia  
otworów  to  maksymalnie 30st,  a  ich  rozstaw  10-12,5  cm.  Generalnie  głębokość  
wierconych  otworów  nie powinna sięgać dalej niż 5 - 8 cm od przeciwległej krawędzi muru.  
W przypadku narożników  i murów o grubości większej niż 60 cm,  iniekcję metodą 
grawitacyjną, należy prowadzić z dwóch stron. Ubytki muru i niepełne spoiny należy 
uzupełnić i wyprawić bezcementową zaprawą na bazie naturalnej pucolany, a  spękania 
wypełnić bezcementową  i bezskurczową kompozycją do scalania konstrukcji murowych. 
Przed  przystąpieniem  do  iniekcji,  wywiercone  otwory  należy  oczyścić  z  pyłu  a 
bezpośrednio  przed  iniekcją  preparatem,  przez  pakery  należy  wprowadzić  wodę 
wapienną.  
Metodę  ciśnieniową,  należy  wykonać  przy  użyciu  pompy  iniekcyjnej  tłocząc preparat  
pod  ciśnieniem  nieprzekraczającym  1  atm.  Następnego  dnia  po  iniekcji otwory  i  
miejsca  po  usuniętych  pakerach  należy  wypełnić  bezcementową    i  bezskurczową  
kompozycją  na  bazie  hydraulicznego  spoiwa  wapiennego    i ekologicznej pucolany do 
scalania przez iniekcję konstrukcji murowych. Prace  iniekcyjne,  należy  prowadzić  przed  
wykonaniem  izolacji  pionowej przeciwwilgociowej i cieplnej ścian piwnicy wg pkt. 7 
niniejszego opracowania.  
  
Podłoga piwnicy  



Istniejącą podłogę piwnicy skuć  i zdemontować warstwy podpodłogowe, następnie 
wykonać nową podłogę na całej powierzchni:  
- podsypka z piasku zagęszczona – gr. 40 cm,  
- folia PE,  
- chudy beton – gr. 15 cm,  
- styropian EPS 100 – gr. 5 cm,  
- folia PE,   
- szlichta cementowa 6 cm zbrojona siatką z prętów fi 4,5 oczka co 10 cm,  
- terakota/gres 
Należy zachować istniejącą wysokość pomieszczeń piwnicy.  
  
Wentylacja piwnicy  
Okna  piwnicy  pozostaną  zamurowane,  w  zawiązku  z  powyższym  w pomieszczeniach,  
należy  zapewnić  wentylację.    Przed  przystąpieniem  do  prac dociepleniowych  ścian  
zewnętrznych  należy  wykonać  kanały  wentylacji  w pomieszczeniach  piwnicy  wg  rys.  2  
i  udrożnić  istniejące  kanały  na  ścianach zewnętrznych.  W  pomieszczeniach  
pozbawionych  wentylacji  wykonać  otwory  o przekroju nie mniejszym niż 0,02 m2 i 
wystawić kanały na wysokość 2,m powyżej powierzchni  terenu,  mocowane  do  ściany  
zewnętrznej  np.  100x200  mm.  Przy wykonaniu ocieplenia okleić kanał izolacją i 
zakończyć kratką. Wymagane  jest  udrożnienie  istniejących  kanałów  wentylacyjnych  w  
istniejących pionach  kominowych.  Zamontować  kratki  transferowe  we  wszystkich  
drzwiach między pomieszczeniami.  
  
Wykończenie pomieszczeń  
Pomieszczenia  piwnicy  przed  rozpoczęciem  prac  związanych  z  izolacją 
przeciwiwilgociową, należy zamurować istniejące okienka piwniczne cegłą pełną na 
zaprawie wapiennej. Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ścian i podłogi należy ściany  
zewnętrzne  piwnicy  wytynkować  tynkiem  renowacyjnym  i  pomalować  na biało  farbą  
silikonową  na  biało.  Uzupełnić  ubytki  w  tynku  ścian  wewnętrznych  i sufitów  malować  
na  biało  farbą  emulsyjną.   W  pomieszczeniu  po  kotłowni  skuć wszystkie tynki 
wewnętrzne i wytynkować od nowa, zamurować uzupełnić brakujące fragmenty  ścian  
cegłą  pełną  na  zaprawie wapiennej.  Przed  rozpoczęciem  prac w pomieszczeniu  
kotłowni  wyczyścić  obniżony  przewód  kominowy  i  wykonać  nowe wyczystki.  We  
wszystkich  pomieszczeniach  posadzkę  wykończyć  terakotą. Pomieszczenie  węzła  
cieplnego  i  wykończenie  ścian  po  wymianie  instalacji  c.o. wykonać wg projektu węzła 
cieplnego i instalacji c.o. i c.w.u. pkt. wytyczne branży budowlanej - odrębne opracowanie. 
Prace budowlane związane z budową instalacji grzewczej  tj.  węzła  cieplnego,  instalacji  
c.o.    i  c.w.u.  zostały  skosztorysowane  w oddzielnym zeszycie. W pomieszczeniu kuchni 
na kondygnacji parteru w miejsce istniejącego wentylatora zamontować okap kuchenny np. 
200 x 100 cm i wydajności 1000 m3/h.  
  
 Odtworzenie terenu  
Podczas montażu izolacji na ścianach, przy gruncie należy częściowo zdemontować 
istniejące  utwardzenia  z  kostki  brukowej,  które  po  wykonaniu  prac  izolacyjnych należy  
odtworzyć  zgodnie  z  opisem  na  rysunku  nr  03. Odtworzyć  należy  również roślinność  
niską  oraz  krzewy  (tu  do  uzgodnienia  z użytkownikiem obiektu),  które będą 
przeszkadzały przy ociepleniu ścian nadziemia.  
  
Bezpieczeństwo pożarowe  
Obiekt  zostanie  poddany  termorenowacji  przegród  zewnętrznych  w  sposób 
zapewniający nierozprzestrzenianie ognia poprzez:  
-  docieplenie  ścian  zewnętrznych  metodą  lekką  mokrą  samogasnącym  
styropianem,  
-  ocieplenie stropodachu styropianem laminowanym papą samo gasnącym,   
-  wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej NRO.  



Termorenowacja  obiektu  nie  wpłynie  na  zmiany  elementów  konstrukcyjnych budynku.  
Izolacja przegród zostanie przeprowadzona od strony zewnętrznej ścian i stropodachu, 
niepalnymi, atestowanymi materiałami.  
Klasa odporności ogniowej elementów budynków pozostanie niezmieniona.   
 
ROBOTY  SANITARNE 
 

1. Węzeł ciepłowniczy. 
1.1. Węzeł ciepłowniczy. 
Źródłem ciepła dla budynku w miejsce istniejącej kotłowni węglowej, będzie miejska sieć 
ciepłownicza należąca do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 
Piotrkowie Trybunalskim. Projektowany węzeł zlokalizowany zostanie w piwnicy 
przedszkola po uprzednim wydzieleniu pomieszczenia specjalnie na węzeł cieplny wg 
części rysunkowej. Pomieszczenie spełnia wymagania normy PN- B-02423 - styczeń 1999 
r. - Węzły ciepłownicze, wymagania i badania przy odbiorze. 
Węzeł zostanie podłączony do przyłącza ciepłowniczego 2xΦ40/110 (oddzielne 
opracowanie). Węzeł zaprojektowano jako kompaktowy na potrzeby centralnego 
ogrzewania i c.w.u. 
Czynnik grzewczy będzie przygotowywany przez wymiennik płytowy zasilany wodą z sieci 
miejskiej o parametrach obliczeniowych 135/750C w szczycie grzewczym. Dobrano 
lutowany wymiennik płytowy. Uzupełnianie wody w instalacjach zaprojektowano z niskiego 
parametru wody sieciowej. Dla wymuszenia obiegu wody w instalacji c.o. węzła po stronie 
wtórnej projektuje się dwie pompy elektroniczne, dobór w obliczeniowej części 
opracowania. Sterowanie pracą pompy odbywa się przez regulator. Zabezpieczenie 
instalacji c.o. systemu wodnego zamkniętego przyjmuje się zgodnie z PN-B-02414 styczeń 
1999 r. połączenie pośrednie instalacji centralnego ogrzewania siecią cieplną wymaga 
zastosowania naczynia ciśnieniowego, które przejmuje zmiany objętości czynnika 
grzewczego przy wzroście temperatury oraz stabilizację ciśnienia statycznego. Węzeł 
projektuje się jako kompaktowy, pracujący w układzie bez zasobnika. Zakres węzła stanowi 
układ od zaworów odcinających na przyłączu do projektowanych rozdzielaczy na instalacji 
wewnętrznej c.o. Dla przygotowania ciepłej wody dobrano wymiennik płytowy, lutowany. Dla 
zapewnienia ciągłości dostawy ciepłej wody w każdym punkcie jej poboru z instalacji, 
zaprojektowano pompę cyrkulacyjną zamontowaną na przewodzie cyrkulacji. Każdy 
wymiennik ciepła (c.o. oraz c.w.u.) po niskiej stronie będzie zabezpieczony na zasilaniu 
przed nadmiernym wzrostem ciśnienia za pomocą zaworów bezpieczeństwa. Projektowany 
kompaktowy węzeł cieplny wyposażony będzie w układy kontrolno-pomiarowe spełniające 
następujące funkcje: 
• automatyczna kontrola temperatury instalacji c.o. będzie realizowana za pomocą 
elektronicznego regulatora pogodowego; 
• automatyczna kontrola temperatury instalacji c.w.u. będzie realizowana za pomocą 
elektronicznego regulatora stałotemperaturowego; 
• ilość zużytego ciepła będzie mierzona za pomocą mechanicznego licznika ciepła; 
• pomiar temperatury i ciśnienia wody sieciowej oraz instalacyjnej zapewnią termometry i 
manometry, a także możliwość odczytywania temperatur z urządzeń pomiarowych i 
regulacyjnych. 
Projektowane pomieszczenie węzła cieplnego zasilić w energię elektryczną z rozdzielni 
elektrycznej w pomieszczeniu pralni. Doboru urządzeń i armatury w węźle cieplnym 
dokonano na podstawie warunków technicznych nr 9/2013 wydanych przez Miejski Zakład 
Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. 
1.2. Montaż wymienników instalacji. 
Wykonawca w swoim zakresie jest zobowiązany do wykonania stabilnej i bezpiecznej 
konstrukcji pod wszystkie elementy i urządzenia w węźle nie powiązane na wspólnej ramie 
z węzłem kompaktowym. Instalację węzła po stronie wody sieciowej i wody instalacyjnej 
należy wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 ze stali R35. Połączenie rur 
po stronie wody sieciowej wykonać przez spawanie zgodnie z PN-85/M-69775 bądź jako 
połączenia kołnierzowe lub gwintowane (śrubunek z uszczelką płaską) na ciśnienie 1,6 



MPa, a po stronie niskiej stosować połączenia gwintowane na ciśnienie 0,6 MPa. Przewody 
prowadzone przy ścianach montować na podporach ślizgowych, a pod stropem 
pomieszczenia na klockach lub obejmach gumowych pod opaskami stalowymi. Czujnik 
temperatury zewnętrznej należy montować na zewnątrz budynku na ścianie północnej ok. 4 
m na terenem. Czujnik temperatury czynnika dla instalacji c.o. należy zamontować na 
przewodzie zasilającym instalacje po stronie niskiej oraz na przewodzie powrotnym wody 
sieciowej. Na ciepłej wodzie czujnik temperatury montować na przewodzie zasilającym, jak 
najbliżej wymiennika. Instalację wody ciepłej i cyrkulacyjnej w obrębie węzła należy 
wykonać z rur stalowych podwójnie ocynkowanych. 
Całość robot montażowych wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robot Budowlano-Montażowych tom II. Instalacje Sanitarne i Przemysłowe” Rozdz. 
10. Rok Wyd. 1994.  
1.3. Izolacje i zabezpieczenia antykorozyjne. 
Powierzchnie zewnętrzne rurociągów i urządzeń węzła wykonane ze stali nieodpornych na 
korozję należy zabezpieczyć antykorozyjnie, po uprzednim przygotowaniu powierzchni 
przez czyszczenie ręczne lub mechaniczne wg normy PN-H-97051, odpowiadające 3 
stopniowi czystości zgodnie z PN-H-97050. Tak przygotowane powierzchnie należy 
malować farbą antykorozyjną odporną na temperaturę +1400C. Pokrycie powinno być 
dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o grubości całkowitej 80-120μm. 
Wykonanie powłoki antykorozyjnej powinno odpowiadać 2 klasie staranności wykonania wg 
przedmiotowej normy PN-H-97070. Po przeprowadzonych próbach szczelności, rurociągi i 
urządzenia o podwyższonej temperaturze powierzchni oraz rurociągi wody zimnej w obrębie 
węzła powinny być izolowane cieplnie izolacją odpowiadającą wymaganiom normy 
przedmiotowej PN-B-02421 lipiec 2000. Przewody strony wysokiej oraz niskiej centralnego 
ogrzewania należy izolować łubkami wykonanymi z pianki poliuretanowej pokrytej folią 
PCV. Przewody ciepłej wody i cyrkulacji oraz wody zimnej izolować otuliną polietylenową na 
temperaturę 950C. Izolacją cieplną nie należy pokrywać tych fragmentów poszczególnych 
urządzeń węzła, na których znajduje się tabliczka znamionowa (powinna być czytelna bez 
naruszenia izolacji).  
1.4. Wentylacja pomieszczenia. 
W pomieszczeniu zaprojektowano wentylację mechaniczną wywiewną działającą okresowo 
na 5 wymian powietrza (100m3/h). Wywiew powietrza odbywać się będzie istniejącym 
kanałem wentylacyjnym w ścianie zewnętrznej wymuszonym przez wentylator. Nawiew 
odbywać się będzie za pomocą kanału typu „Z” 200x150 umieszczonego nie wyżej niż 
30cm od poziomu podłogi na zewnątrz minimum 2,0 m ponad poziom terenu. 
1.5. Pomieszczenie węzła. 
Kompakt węzła cieplnego wstawić w pomieszczeniu piwnicy. Po montażu wybudować 
ściany z cegły pełnej, w celu wydzielenia pomieszczenia węzła ciepłowniczego. 
Zamontować drzwi stalowe 0,9x2,1m otwierane pod naciskiem od strony pomieszczenia 
węzła. 
1.6. Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna węzła. 
Ścieki z pomieszczenia węzła odprowadzone zostaną do kanalizacji sanitarnej budynku 
poprzez projektowaną studzienkę schładzającą o pojemności 500dm3 (studnia o wysokości 
1m i średnicy 0,8m). Należy odprowadzić wodę z spustu i odwodnienia z węzła poprzez 
stalowy lejek oraz system rur stalowych o średnicy min. dn 65 ułożonych ze spadkiem w 
kierunku studzienki. Odprowadzenie ścieków ze studni schładzającej do kanalizacji 
odbywać się będzie poprzez pompę pływakową rurą PCV. Instalację kanalizacji węzła 
włączyć do istniejącej kanalizacji z zasyfonowaniem. Podłoga w pomieszczeniu węzła 
powinny być wykonana ze spadkiem 1% w kierunku wpustu podłogowego. Należy 
doprowadzić wodę do pomieszczenia węzła i wyposażyć w zawór czerpalny z końcówką do 
węża. 
1.7. Wytyczne branżowe. 
1. Wejścia do węzła zabezpieczyć drzwiami stalowymi, otwieranymi na zewnątrz pod 
naciskiem. 
2. Podłoga w pomieszczeniu węzła musi być gładka, niepalna, wytrzymała na uderzenia 
mechaniczne i nagłe zmiany temperatury. Wyłożenie podłogi płytkami gresowymi. 



3. Na ścianach do wysokości 2,0m ułożenie glazury w kolorze jasnym. Powyżej ściany oraz 
sufit malować farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych. 
4. Demontaż istniejącej instalacji – materiały z demontażu złożyć w miejsce wskazane 
przez administratora budynku. 
 
5. Wykonać doprowadzenie energii elektrycznej do pomieszczenia węzła z tablicy głównej 
budynku wydzielając obwód z własnym zabezpieczeniem. 
6. Zapewnić oświetlenie sztuczne w pomieszczeniu węzła min. 50 lx. 
7. Zasilić wszystkie urządzenia elektryczne w węźle. 
Oświetlenie pomieszczenia zaprojektować przy pomocy opraw, montowanych na stropie 
pomieszczenia. W pomieszczeniu węzła zamontować gniazda wtykowe 16A/2 230V AC. 
oraz obwód 24V oświetlenia przenośnego. Przewody elektryczne nie mogą się zbliżyć do 
przewodów sygnalizacyjnych na odległość mniejszą niż 20 cm. 

2. Roboty elektryczne w pomieszczeniu węzła. 
2.1. Zasilanie i tablica rozdzielcza 
Projektowaną rozdzielnicę NZ w węźle cieplnym należy zasilić z istniejącej skrzynki 
rozdzielczej zlokalizowanej w pobliżu pomieszczenia węzła przewodem YDY3x6. Dokładną 
lokalizację wskaże Użytkownik w trakcie realizacji inwestycji. Projektowana rozdzielnica NZ, 
zasila obwód oświetleniowy, gniazda wtykowe 16A/Z 230V AC, wentylator oraz tablicę 
rozdzielczo-sterowniczą węzła cieplnego ozn. jako NW. Tablicę rozdzielczo – sterowniczą 
NZ zaprojektowano w oparciu o obudowę naścienną. W obudowie zainstalowano regulator 
z kluczem aplikacji, oraz aparaturę rozdzielczo –sterowniczą wg. załączonych schematów. 
Oprzewodowanie wnętrza tablicy wykonać przewodem LY 1,0 mm2. Instalację w węźle 
wykonać jako natynkową w rurkach 18. Schemat elektryczny zasilania przedstawiono na 
rysunku nr E-03. 
2.2. Instalacja automatyki 
Układ regulacji temperatury realizowany jest przy pomocy: 
− regulator z kluczem aplikacji , 
− napędy z zaworami regulacyjnymi, 
− czujnik temperatury zasilania instalacji c.o., 
− czujnik temperatury powrotu z wymiennika c.o., 
− czujnik temperatury zewnętrznej, 
− czujnik temperatury zasilania instalacji c.w.u.  
− obieg czynnika grzewczego wymuszają pompy obiegowe c.o. 
− cyrkulację c.w.u. wymusza pompa cyrkulacyjna  
Schemat elektryczny układu automatycznej regulacji przedstawiono na rysunku nr E-02 
2.3. Ochrona przeciwporażeniowa 
Instalację zaprojektowano w układzie TN-S z oddzielnymi przewodami: neutralnym N i 
ochronnym PE. Rozdzielenie przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód ochrony PE 
i neutralny N wykonano w rozdzielnicy głównej budynku ozn. jako RG. Ruz,=10Ω. W 
pomieszczeniu węzła należy ułożyć bednarkę FeZn 25x3 łączącą rury c.o. wejściowe i 
wyjściowe z węzła wraz z konstrukcją węzła. Przewody łączące wymienione elementy z 
główną szyną wyrównawczą winny być wykonane przewodami miedzianymi LY10 o izolacji 
żółto zielonej. Połączenie z rurami należy wykonać przy zastosowaniu obejm. Miejsca 
połączeń powinny być czyste i zabezpieczone przed korozją. Szyna główna wyrównawcza 
winna być połączona przewodem min. LY10 z przewodem ochronnym PE. W przypadku 
istnienia w węźle cieplnym metalowej rury wodociągowej należy ją połączyć z przewodem 
ochronnym PE. Dodatkową ochronę od porażeń prądem elektrycznym zrealizowano w 
oparciu o wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie różnicowym ΔI=30 mA. Zastosowano 
wyłączniki o charakterystyce AC w obwodzie oświetlenia i gniazda wtykowego oraz o 
charakterystyce A dla zabezpieczenia obwodu pompy wyposażonej w falownik. 
2.4. Czujniki temperatury  
Do współpracy z regulatorem temperatury przewidziano czujniki rezystancyjne 1000Ω/0°C 
lub półprzewodnikowe. Wykonanie czujników dla c.w.u. jako zanurzeniowe z małymi 
inercjami, dla c.o. jako przylgowe lub zanurzeniowe ze standardowymi inercjami. Czujnik 
temperatury zewnętrznej, winien być umiejscowiony z dala od źródeł ciepła i strumieni 



powietrza na ścianie północnej budynku na wysokości ok. 4,0 m, zgodnie z fabryczną 
instrukcją montażu. W przypadku braku możliwości umiejscowienia czujnika w miejscu 
wskazanym powyżej, jego lokalizację należy uzgodnić z właściwym Rejonem 
Eksploatacyjnym. 
UWAGI: 
1) Przed uruchomieniem urządzeń elektrycznych, po odłączeniu odbiorników, Wykonawca 
przeprowadza sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i potwierdza 
stosownym protokołem. 
2) Przewody do czujników wprowadzić do regulatora z zapasem ok. 10cm. 
3. Instalacja c.o. 
3.1.  Zakres robot. 
- demontaż istniejącej instalacji – materiały z demontażu złożyć w miejsce wskazane przez 
administratora budynku. 
- montaż nowej instalacji grzewczej, 
- montaż odpowietrzników na końcówkach pionów instalacji c.o., 
- regulacja instalacji c.o., 
- wykonanie próby ciśnieniowej instalacji na zimno, 
- wykonanie próby ciśnieniowej instalacji na gorąco, 
- zabezpieczenie antykorozyjne rur, 
- izolacja cieplna rur. 
3.2. Projektowana instalacja c.o. 
- Temperatura obliczeniowa instalacji c.o.: 900C/700C 
- Moc grzewcza instalacji: 68 kW 
Instalację centralnego ogrzewania zasilającą odbiorniki zaprojektowano z rur i kształtek 
systemów łączonych zaciskowo produkowanych ze stali węglowej. Przy grzejnikach 
zamontować zawory termostatyczne i odcinające. W pomieszczeniu węzła wykonać 
rozdzielacze na dwa obiegi o średnicy dn 80 i długości 0,6m oraz wyposażyć je w 
manometr i termometr. Projektowane przewody poziome instalacji c.o. układać pod stropem 
w piwnicy nad rurami kanalizacyjnymi. Przewody instalacji w piwnicy zabezpieczyć izolacją 
cieplną. Na parterze instalację prowadzić po wierzchu ścian. Wykonać regulację 
hydrauliczną instalacji. Przewody układać ze spadkiem do źródła ciepła, aby umożliwić 
odwodnienie instalacji. Spust wody z instalacji grzewczej w budynku będzie realizowany za 
pomocą zaworów spustowych umieszczonych w najniższym punkcie instalacji w 
pomieszczeniu węzła. Wszystkie przewody instalacji c.o. prowadzić stosując kompensację 
„L”, „Z”, „U” zgodnie z rysunkiem rzutu piwnicy.  
Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane (stropy, ściany), należy 
wykonać w tulejach ochronnych umożliwiających swobodne przesuwanie się przewodów. 
Na końcówkach pionów zamontować odpowietrzniki automatyczne. Przewidziano 
zastosowanie systemów regulacji pozwalających na ekonomiczne użytkowanie instalacji. 
Wszystkie urządzenia montować wg instrukcji producenta. Rozmieszczenie, rodzaj 
urządzeń oraz przebieg i średnice instalacji przedstawiono na rysunkach. W pomieszczeniu 
nr 109 (pokój Dyrektora Przedszkola) należy zamontować zimną kurtynę powietrza w celu 
zabezpieczenia pomieszczenia przed napływem zimnego powietrza z zewnątrz. 
3.3. Osłony grzejników. 
W pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci na grzejnikach należy 
zamontować osłony z płyt MDF, ochraniając od bezpośredniego kontaktu z elementem 
grzejnym. Parapety w salach przedszkolnych do wymiany na nowe. 
4. Instalacja c.w.u. i cyrkulacji. 
4.1. Zakres robot. 
- montaż przewodów instalacji, 
- montaż zaworów odcinających i regulacyjnych, 
- wykonanie próby ciśnieniowej instalacji na zimno, 
- wykonanie próby ciśnieniowej instalacji na gorąco, 
- izolacja cieplna rur. 
4.2. Instalacja c.w.u i cyrkulacji. 
Projektowane parametry pracy instalacji c.w.u. i cyrkulacji: 



- temperatura c.w.u. 550C 
- przepływ w źródle: ciepła woda 0,836 dm3/s 
- przepływ w źródle: cyrkulacja 0,016 dm3/s 
Instalacja zasilana będzie w ciepłą wodę z nowoprojektowanego węzła ciepłowniczego. 
Przewody instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji należy wykonać z rur 
wielowarstwowych PE-Xb/Al/PE-HD z atestem higienicznym. Główne poziomy instalacji 
ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji prowadzić na poziomie piwnic pod stropem. Przewody 
prowadzić ze spadkiem min. 3% nad przewodami wody zimnej. Nowe przewody instalacji 
c.w.u. i cyrkulacji w piwnicy  zabezpieczyć izolacją cieplną. Wszystkie przewody instalacji 
prowadzić stosując kompensację „L”, „Z”, „U” zgodnie z rysunkiem rzutu piwnicy. Przejścia 
przez przegrody budowlane wykonywać w rurach ochronnych i uszczelnić pianką 
poliuretanową. Układ i średnice przewodów c.w.u. i cyrkulacji prowadzić zgodnie z 
rysunkami. Przewody wody ciepłej i cyrkulacji izolować cieplnie otuliną z pianki 
poliuretanowej zgodnie z Warunkami Technicznymi 2008. 
4.3. Armatura. 
Instalacja wody cyrkulacyjnej wyposażona będzie w termostatyczne zawory cyrkulacyjne. 
Zawory, należy montować na przewodzie cyrkulacyjnym na poziomych odcinkach instalacji 
na parterze (wg rysunków), tak by możliwy był łatwy dostęp do armatury. W łazienkach, w 
których korzystają dzieci należy zamontować termostatyczne zawory mieszające z nastawą 
temperatury 38˚C. 
4.4. Wytyczne dotyczące prac budowlanych 
Pomieszczenia piwnicy będą poddane remontowi. Przed montażem węzła cieplnego będą 
izolowane przeciwwilgociowo ściany zewnętrzne i wykonywana będzie nowa podłoga w 
piwnicy. Na etapie wykonywania podłogi, należy przewidzieć montaż studni schładzającej z 
odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji. Po wykonaniu prac izolacyjnych i przygotowaniu 
ściany zewnętrznej, należy wykonać ściankę wygradzającą pomieszczenie węzła z cegły 
pełnej klasy Z10 o standardowych wymiarach, murowaną na zaprawie cementowo-
wapiennej. Grubość ściany 12 cm. Ścianę obustronnie tynkować tynkiem cementowo 
wapiennym klasy 3. Zamontować drzwi stalowe do pomieszczenia węzła o wymiarach 
90x200 oraz do sąsiedniego pomieszczenia (magazynu), które powstanie w wyniku 
podziału. Drzwi zabezpieczyć farbą ftalową przed korozją. Ściany pomieszczenia 
wykończyć farbą emulsyjną. Podłogę wykończyć płytkami z wykonaniem cokołu na ścianie. 
Ściany po demontażu grzejników w pomieszczeniach przedszkola przygotować poprzez 
uzupełnienie tynków i malowanie farbami emulsyjnymi. Część parapetu wymienić wg 
oznaczeń na rys. 

UWAGA: Uruchomienie węzła cieplnego  jak również koszty z tym związane po 
stronie Wykonawcy. Urządzeniami ,które podlegają dozorowi przez UDT są: zamknięte 
naczynia przeponowe typu Reflex , wymienniki ciepła , filtroodmulniki w zależności od 
średnicy oraz osprzęt zabezpieczający czyli zawory bezpieczeństwa. Wykonawca zgłasza 
powyższe urządzenia do UDT przed ostatecznym odbiorem. Koszty zgłoszenia, 
dopuszczenia i rejestracji urządzeń ponosi Wykonawca robót. 
5. Wentylacja 
Demontaż wentylatora wyciągowego , montaż okapu kuchennego - Okap kuchenny 2,0 x 
1,0 m ze stali kwasoodpornej z wentylatorem o wydajności 1000 m3/h z podłączeniem do 
instalacji elektrycznej.  

 
Wszelkie wskazanie projektowe i kosztorysowe z nazwy wyroby należy rozumieć, jako 
określenie wymaganych parametrów technicznych i standardów jakościowych. Projektant 
dopuszcza wykonanie prac innymi materiałami z zastrzeżeniem, że nie odbiegają one, 
jakością i standardem od przyjętych w kosztorysie oraz dokumentacji projektowej. Zmiana 
materiałów, urządzeń i armatury za zgodą projektanta oraz akceptacji Zamawiającego.  

 
ROBOTY ELEKTRYCZNE 
Instalacja odgromowa 
Istniejący obiekt pod względem zagrożenia piorunowego zakwalifikowany został do IV grupy 
zagrożenia. Dla obiektu wymagana jest ochrona odgromowa oraz przepięciowa. Dachy 



obiektów pokryte będą materiałami izolacyjnymi, na których przewidziano ułożenie zwodów 

poziomych z drutu DFeZn  8mm mocowanego na klejonych wspornikach. Zwody będą 
układane wzdłuż krawędzi dachu orazkalenic. Należy również chronić wszystkie obiekty 
wystające ponad powierzchnie dachu, w razie potrzeby układając na nich otok z drutu. 
Wykonać nowy uziom otokowy ułożony w wykopie w postaci bednarki ocynkowanej 

 Połączenia zwodu poziomego z uziomem wykonać przewodami 

odprowadzającymi z drutu  FeZn 8mm układanymi w rurkach niepalnych pod warstwą 
ocieplającą. Do celów kontrolnych każdy przewód odprowadzający wyposażony będzie w 
złącze kontrolne montowane w opasce budynku lub w warstwie ocieplenia na wysokości 0,4 
m. Uziom otokowy należy połączyć z istniejącą szyną ekwipotencjalizacyjną budynku K-12 
(DEHN) Do szyny tej należy podłączyć wszystkie metalowe rurociągi wchodzące do 
budynku, metalowe elementy konstrukcyjne budynku oraz przewód ochronny PE.  
Po zakończeniu prac należy przeprowadzić kontrolę instalacji odgromowej 
i udokumentować ten fakt protokołem. 
 
UWAGA:  Wszelkie wskazanie projektowe i kosztorysowe z nazwy wyroby należy 
rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych i standardów 
jakościowych. Projektant dopuszcza wykonanie prac innymi materiałami z 
zastrzeżeniem, że nie odbiegają one, jakością i standardem od przyjętych w 
kosztorysie oraz dokumentacji projektowej. 
 
 
2. WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT: 

a) Uwaga ! Inwestycja jest  współfinansowana ze środków WFOŚ i GW . 

b) Wszystkie roboty winny być prowadzone zgodnie z Prawem Budowlanym: 

* przez osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji 
technicznej w budownictwie o specjalności: 

- Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej sanitarnej i elektrycznej. 

c) Niezbędnym jest przed zgłoszeniem oferty szczegółowe zapoznanie się z warunkami 
terenowymi realizacji robót. 

d) Zamówienie  należy  wykonać  ściśle  wg projektu technicznego i Specyfikacją  
techniczną wykonania i odbioru robót 

e) Wszystkie materiały użyte do budowy muszą posiadać:  

* Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność z 
kryteriami właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

* Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub, 
Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją. 

f)W kalkulacji ceny uwzględnić wykonanie w 4 (czterech) egzemplarzach:  

- dokumentacji powykonawczej,  

- map inwentaryzacyjnych, 

- niezbędnych protokołów badań i sprawdzeń, 

Powyższe dokumenty powinny być przekazane Zamawiającemu celem sprawdzenia nie 
później niż na 7 dni przed planowanym odbiorem całości zadania. 

- zabezpieczenie na czas robót terenów zielonych z nasadzeniami, ewentualne ich 
odtworzenie po robotach.  

g) Wykonawca wyłoniony w przetargu uzgodni harmonogram robót z Zamawiającym oraz 
Dyrekcją Przedszkola nr 24 



 
h) Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w 
dokumentacji technicznej towarzyszą wyrazy „lub równoważny” , co oznacza, że dopuszcza 
się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanym w dokumentacji tj. 
spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak 
wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się 
stosować urządzenia i materiały równoważne opisywane w dokumentacji, obowiązany jest 
wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone 
w dokumentacji technicznej. Zgodę na zmianę w zastosowanych materiałach należy 
uzyskać przed wbudowaniem – potwierdzoną przez inspektora nadzoru. 

 
Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu polisę 

ubezpieczenia OC, obejmującą osoby trzecie, na cały okres realizacji zadania. 

 


