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 1 DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA
 1.1 OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW

 1.1.1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

Poznań, 21.06.2019r. r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

O sporządzeniu dokumentacji projektowej pt.”Remont dachu, elewacji wraz z dociepleniem i remontem

klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Śródmiejskiej 16 w Kaliszu”

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

wg art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy "Prawo budowlane"

"Oświadczam, że projekt dotyczący zadania pt.” Remont dachu, elewacji wraz z dociepleniem i remontem klatki schodowej

budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Śródmiejskiej 16 w Kaliszu” dla Inwestora Miejski Zarząd Budynków

Mieszkalnych z siedzibą przy ul. Dobrzycka 18, 62-800 Kalisz został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej."

Projektant:

Branża architektoniczna

Numer uprawnień Podpis

mgr inż. arch. Paulina Kraszewska

Branża architektoniczna
do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności architektonicznej

 80/LUOKK/2016
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 1.1.2 OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO– BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

Poznań, 21.06.2019r. r.

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO

O sporządzeniu dokumentacji projektowej pt.”Remont dachu, elewacji wraz z dociepleniem i remontem

klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Śródmiejskiej 16 w Kaliszu”

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

wg art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy "Prawo budowlane"

"Oświadczam, że projekt dotyczący zadania pt.” Remont dachu, elewacji wraz z dociepleniem i remontem klatki schodowej

budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Śródmiejskiej 16 w Kaliszu” dla Inwestora Miejski Zarząd Budynków

Mieszkalnych z siedzibą przy ul. Dobrzycka 18, 62-800 Kalisz został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej."

Sprawdzający:

Branża architektoniczna

Numer uprawnień Podpis

mgr inż. arch. Wojciech Łosyk

Branża architektoniczna
do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności architektonicznej

79/LUOKK/2016
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 1.1.3 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA – BRANŻA KONSTRUKCYJNA

Poznań, 21.06.2019r. r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

O sporządzeniu dokumentacji projektowej pt.”Remont dachu, elewacji wraz z dociepleniem i remontem

klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Śródmiejskiej 16 w Kaliszu”

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

wg art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy "Prawo budowlane"

"Oświadczam, że projekt dotyczący zadania pt.” Remont dachu, elewacji wraz z dociepleniem i remontem klatki schodowej

budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Śródmiejskiej 16 w Kaliszu” dla Inwestora Miejski Zarząd Budynków

Mieszkalnych z siedzibą przy ul. Dobrzycka 18, 62-800 Kalisz został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej."

Projektant:

Branża  konstrukcyjna

Numer uprawnień Podpis

mgr inż. Jakub Niciak

Branża konstrukcyjna
do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

LBS/0113/PWBKb/18
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 1.1.4 OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO– BRANŻA KONSTRUKCYJNA

Poznań, 21.06.2019r. r.

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO

O sporządzeniu dokumentacji projektowej pt.”Remont dachu, elewacji wraz z dociepleniem i remontem

klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Śródmiejskiej 16 w Kaliszu”

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

wg art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy "Prawo budowlane"

"Oświadczam, że projekt dotyczący zadania pt.” Remont dachu, elewacji wraz z dociepleniem i remontem klatki schodowej

budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Śródmiejskiej 16 w Kaliszu” dla Inwestora Miejski Zarząd Budynków

Mieszkalnych z siedzibą przy ul. Dobrzycka 18, 62-800 Kalisz został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej."

Sprawdzający:

Branża konstrukcyjna

Numer uprawnień Podpis

mgr inż. Marcin Perz

Branża architektoniczna
do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

WKP/0273/POOK/09
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 1.1.5 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA – BRANŻA ELEKTRYCZNA

Poznań, 21.06.2019r. r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

O sporządzeniu dokumentacji projektowej pt.”Remont dachu, elewacji wraz z dociepleniem i remontem

klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Śródmiejskiej 16 w Kaliszu”

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

wg art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy "Prawo budowlane"

"Oświadczam, że projekt dotyczący zadania pt.” Remont dachu, elewacji wraz z dociepleniem i remontem klatki schodowej

budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Śródmiejskiej 16 w Kaliszu” dla Inwestora Miejski Zarząd Budynków

Mieszkalnych z siedzibą przy ul. Dobrzycka 18, 62-800 Kalisz został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej."

Projektant:

Branża  elektryczna

Numer uprawnień Podpis

mgr inż. Wiesław Kolassa

Branża elektryczna
w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych  

KUP/0143/POOE/11
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Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Artmost s.c.
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62-800 Kalisz 61-883 Poznań

 1.1.6 OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO – BRANŻA ELEKTRYCZNA

Poznań, 21.06.2019r. r.

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO

O sporządzeniu dokumentacji projektowej pt.”Remont dachu, elewacji wraz z dociepleniem i remontem

klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Śródmiejskiej 16 w Kaliszu”

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

wg art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy "Prawo budowlane"

"Oświadczam, że projekt dotyczący zadania pt.” Remont dachu, elewacji wraz z dociepleniem i remontem klatki schodowej

budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Śródmiejskiej 16 w Kaliszu” dla Inwestora Miejski Zarząd Budynków

Mieszkalnych z siedzibą przy ul. Dobrzycka 18, 62-800 Kalisz został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej."

Sprawdzający:

Branża  elektryczna

Numer uprawnień Podpis

mgr inż. Marek Tomasz Jerzyński

Branża elektryczna
w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych  
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 1.2 DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW

 1.2.1 PROJEKTANT – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA
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 1.2.2 SPRAWDZAJĄCY – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA
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 1.2.3 PROJEKTANT – BRANŻA KONSTRUKCYJNA
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 1.2.5 PROJEKTANT – BRANŻA ELEKTRYCZNA
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 2 DANE OGÓLNE

 2.1 CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest Projekt Budowlany dotyczący zadania pt.”Remont dachu, elewacji wraz z dociepleniem i

remontem klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Śródmiejskiej 16 w Kaliszu ”. Teren inwestycji

obejmuje działkę nr 246 obręb 0025 Kalisz. Niniejszy Projekt Budowlany służy do celów uzyskania wymaganych pozwoleń,

zgodnie z trybem ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

 2.2 ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres  opracowania  obejmuje  roboty  budowlane  związane  z bieżącym  utrzymaniem  budynku  mieszkalnego.

Prace będą polegały na remoncie dachu, elewacji wraz z miejscowym dociepleniem i remontem części wspólnych budynku

tj. korytarze i klatki schodowe. W związku z wykonaniem ocieplenia fundamentów, betonowa posadzka dziedzińca zostanie

zastąpiona nową nawierzchnią wraz z odpowiednim profilowaniem spadków. W obrębie klatek schodowych, planuje się

przeprowadzanie nowych instalacji elektrycznych określonych zakresem w opracowaniu.

 2.3 PODSTAWA OPRACOWANIA
 Zlecenie Inwestora,

 Wizja lokalna i oględziny terenu,

 Uzgodnienia z Zamawiającym,

 Uzgodnienie z  Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu, delegatura w Kaliszu.

 Kopia mapy zasadniczej,

 Obowiązujące przepisy i normy.

 2.4 CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU OPRACOWANIA
Budynek  będący  przedmiotem opracowania  znajduje się  na działce  nr 246 obręb 0025 Kalisz.Teren  inwestycji

zajmuje jeden z kwartałów historycznej zabudowy śródmiejskiej miasta Kalisza. Budynek z funkcją mieszkalną z lokalami

usługowymi zajmującymi kondygnację parterową.

Z trzech stron jest ograniczony działkami drogowymi, licując się jedną ze ścian bocznych z sąsiednią zabudową

mieszkalną.  Od strony południowej budynek ograniczony jest  działką drogową 109/1,  tzn.  ul.  Kazimierzowska biegnącą

wzdłuż rzeki Prosna. Stronę zachodnią ogranicza działka drogowa o nr 316, tzn. ul. Śródmiejska, z usytuowanym wejściem

do restauracji, a od strony północnej działka drogowa o nr 242/3, tzn. ul. Św. Stanisława, z której to jest umożliwiony dostęp

do mieszkalnych kondygnacji budynku, dziedzińca i pozostałych lokali usługowych zajmujących kondygnację parteru.

 3 OPIS ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Granica terenu inwestycji jest zbieżna z zewnętrznym obrysem budynku. W obrębie zagospodarowania wyróżnić

można jedynie dziedziniec wewnętrzny, który na całej swojej powierzchni jest utwardzony nawierzchnią betonową.

 3.1 ZABUDOWA
Budynek  z funkcją  mieszkalno-usługową,  z wyraźnie  wyróżniająca się  częścią  główną budynku  składającą się

z czterech kondygnacji nadziemnych i jednej kondygnacji piwnicznej umownie nazwaną częścią A oraz część oficyny, która

posiada 3 kondygnacje  nadziemne i również jedną podziemną,  umownie nazwana częścią  B.  Każda z części  budynku

posiada  własną  niezależną  klatkę  schodową  z osobnym  wejściem.  Cały  obiekt  wzniesiony  jest  na planie  prostokąta
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z prostokątnym dziedzińcem. Budynek zwieńczony dachem wielospadowym. Pozostałe budynki są oddalone są od strony

zachodniej o ponad 18 m, a od strony północnej o ponad 12 m. 

 3.2 KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA
Dojazd na teren inwestycji  jest  zapewniony poprzez ul. Śródmiejską,  a dalej  przez ul. Św. Stanisława,  z której

to poprzez przejazd bramny jest umożliwiony dostęp na dziedziniec wewnętrzny. Bezpośrednio z ulicy do budynku prowadzi

kilka wejść. Od ul. Śródmiejskiej jest zapewniony dostęp do restauracji, natomiast od ul. Św. Stanisława jest zapewniony

dostęp do klatki schodowej głównego budynku, do przejazdu bramnego oraz do pozostałych lokali usługowych.

 3.3 KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA
Komunikacja  wewnętrzna ogranicza się  do utwardzonej  nawierzchni  dziedzińca wewnętrznego,  z  którego jest

zapewniony  dostęp  do klatki  schodowej  głównego  budynku,  a  także  oficyny.  Ponadto  znajdują  się  drzwi  prowadzące

do zaplecza lokalu restauracyjnego, drzwi do komórki lokatorskiej.

 3.4 DOSTĘP DO BUDYNKU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Budynek  nie jest  przystosowany  dla osób  niepełnosprawnych.  Jedynym  miejscem  nie stwarzającym  barier

i przeszkód w poruszaniu się, jest lokal zajęty przez restaurację, ze względu na brak różnicy wysokości względem terenu,

który to dostępny jest z ul. Śródmiejskiej. 

 3.5 PARKINGI
Ze względu na usytuowanie wśród śródmiejskiej zabudowy miasta, budynek nie posiada wyznaczonych miejsc

parkingowych  dla  własnych  użytkowników.  Ogólnodostępne  miejsca  parkingowe  obciążone  wymaganą  opłatą  zgodną

ze strefą parkowania wytyczone są wzdłuż ul. Kazimierzowskiej.

 3.6 UKSZTAŁTOWANIE TERENU I TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY
Granica terenu inwestycji jest zbieżna z zewnętrznym obrysem budynku. W obrębie zagospodarowania wyróżnić

można  jedynie  dziedziniec  wewnętrzny,  który  na całej  swojej  powierzchni  jest  utwardzony  nawierzchnią  betonową

z wyprofilowanymi spadkami w kierunku kratek kanalizacyjnych.

 3.7 ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH Z TERENU
Odprowadzenie wód z budynku odbywa się poprzez rury spustowe do kanalizacji deszczowej.

 3.8 UZBROJENIE TERENU
 Działka wyposażona jest w media:

• Instalację wodną

• Instalację gazową

• Kanalizację sanitarną

• Kanalizację deszczową

• Zaopatrzenie w energię elektryczną 

• zaopatrzenie w instalację teletechniczną 

 3.9 SKŁADOWANIE ODPADÓW STAŁYCH
Odpady  komunalne  stałe  są  magazynowane  w przeznaczonych  do tego  kontenerach,  umieszczonych  

w obrębie terenu inwestycji oraz odbierane przez wyspecjalizowane firmy. 
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 3.10 OGRODZENIE TERENU
Teren nie jest ogrodzony. Granica terenu inwestycji jest zbieżna z zewnętrznym obrysem budynku. 

 4 OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W związku  z planowanymi  pracami  ocieplenia  fundamentów  nawierzchnie  utwardzone  zostaną  wymienione

na nowe, z zachowaniem odpowiednich spadków zapobiegającym powstawaniu zastoisk wody. Projekt nie zakłada zmiany

bilansu  terenu,  odległości  między  istniejącymi  budynkami,  zmiany  funkcji  budynków ani  sposobu  odprowadzenia  wód

deszczowych. W związku z powyższym, poza planowaną termomodernizacją budynku i związaną z nią zmianą powierzchni

zabudowy o grubość izolacji, nie zachodzą inne zmiany w zagospodarowaniu terenu.

 5 ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI

 5.1 ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO
Zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z  dnia  9  listopada 2010 r.  w sprawie  przedsięwzięć mogących

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397), przedmiotowa inwestycja polegająca na wykonaniu

robót budowlanych mających na celu Remont dachu, elewacji wraz z dociepleniem i remontem klatki schodowej budynku

mieszkalnego  wielorodzinnego  przy  ul.  Śródmiejskiej  16  w  Kaliszu,  nie jest  zakwalifikowana  jako  inwestycja  mogąca

pogorszyć stan środowiska.  

Z uwagi na swój charakter, skalę, sposób eksploatacji oraz technologie, planowane prace budowlane nie będą

wywierały  ujemnego  wpływy  na środowisko,  zdrowie  oraz obiekty  sąsiadujące,  a odpady  stałe  będą  magazynowane

w przeznaczonych do tego pojemnikach i odbierane przez wyspecjalizowane firmy na dotychczasowych zasadach.

 5.2 OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW
Teren inwestycji jest objęty ochroną konserwatorską. Nie jest uwzględniony w rejestrze zabytków, ale jest ujęty

w gminnej ewidencji zabytków ochrony konserwatorskiej. 

 5.3 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI
Planowana inwestycja nie wpływa w żaden sposób na zmianę kubatury ani powierzchni istniejącej zabudowy.

Prace zostaną przeprowadzone głównie  w obrębie  działki  z możliwym tymczasowym zajęciem chodnika od strony ulic

ul. Kazimierzowskiej, ul. Śródmiejskiej, ul. Św. Stanisława, na czas robót.

Obszar oddziaływania inwestycji mającej na celu Remont dachu, elewacji wraz z dociepleniem i remontem klatki

schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Śródmiejskiej 16 w Kaliszu mieści się w obrębie działki nr 246,

obręb 0025 Kalisz. 

 5.4 ANALIZA ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU KUBATUROWEGO
• ZAGADNIENIE P.POŻ

Planowana  inwestycja  nie wpłynie  w żaden  sposób  na obiekty  sąsiednie  i otoczenie.  Obecne  parametry

zewnętrzne, odległości od działek  i budynków są zgodne z obowiązującymi przepisami w związku z powyższym zostaną

zachowane.

• WYTWARZANIE ŚCIEKÓW I ODPADÓW

Nie dotyczy.

• EMISJA SUBSTANCJI ODPROWADZAJĄCYCH DO POWIETRZA

Nie dotyczy.
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• EMISJA HAŁASÓW I PROMIENIOWANIA

Nie dotyczy. Inwestycja nie spowoduje ponadnormatywnych emisji hałasów i promieniowania do środowiska.

• ZACIENIENIE

Nie  dotyczy.  Parametry  istniejącego  budynku  nie  ulegną  zmianie.  Planowane  prace  związane  z remontem

nie spowodują ograniczenia dopływu oświetlenia dziennego do sąsiedniej zabudowy. 

• PRZESŁANIANIE

Nie dotyczy. Prace związane z przedmiotową inwestycją nie przewidują zmian w otoczeniu sąsiedniej zabudowy. 

• OŚWIETLENIE DZIENNE POMIESZCZEŃ I CZAS NASŁONECZNIENIA POMIESZCZEŃ

Nie dotyczy. Prace związane z przedmiotową inwestycją nie przewidują zmian w zakresie podziału funkcjonalnego

mieszkań. Stolarka okienna i drzwiowa podlega wymianie na nową w miejscu istniejącej stolarki o tożsamych gabarytach

i podziałach.

 6 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

 6.1 STAN ISTNIEJĄCY, OPINIA TECHNICZNA
Budynek  z funkcją  mieszkalno-usługową,  z wyraźnie  wyróżniająca się  częścią  główną budynku  składającą się

z czterech kondygnacji nadziemnych i jednej kondygnacji piwnicznej umownie nazwaną częścią A oraz część oficyny, która

posiada 3 kondygnacje  nadziemne i również jedną podziemną,  umownie nazwana częścią  B.  Każda z części  budynku

posiada  własną  niezależną  klatkę  schodową  z osobnym  wejściem.  Cały  obiekt  wzniesiony  jest  na planie  prostokąta

z prostokątnym dziedzińcem. Budynek zwieńczony dachem wielospadowym. Pozostałe budynki są oddalone są od strony

zachodniej o ponad 18 m, a od strony północnej o ponad 12 m. 

Na podstawie dokonanych oględzin, pomiarów i sprawdzeń w miesiącu maju 2019 r. dokonano oceny technicznej

elementów części budynku wchodzących w zakres opracowania.

Konstrukcje  dachowe  drewniane  w  układzie  płatwiowo-kleszczowym.  Część  budynku  A  posiada  więźbę

płatwiowo-kleszczową z  trzema ramami  stolcowymi  w części  równoległej  do  frontu  budynku  i  z  jedną  ramą stolcową

w częściach  bocznych.  Część  budynku  B posiada  więźbę  dachową  płatwiowo-kleszczową  z  jedno  ramą  stolcową,  z

układem dwu spadowym równolegle  do ulicy i  układem jednospadowym w części  od podwórza.  Od strony  podwórza

występują na połaci dachowej dwie facjatki. Pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej karpiówki układanej w koronkę z

licznymi  brakami w ciągłości krycia co powoduje zamakanie elementów konstrukcyjnych dachu i stropu poddasza oraz

dostęp ptactwa do wnętrz poddasza. Konstrukcje dachowe części budynku A i  B w złym stanie technicznym wykazują

korozję biologiczną, spękania oraz ubytki elementów konstrukcyjnych, dodatkowo są w znacznym stopniu zanieczyszczone

ptasimi odchodami. Konstrukcję więźb dachowych zakwalifikowano w całości do remontu.

Stropy między kondygnacyjne w poziomie poddasza budynku A i B wykazują korozję biologiczną, zaobserwowano

ich nadmierne ugięcia oraz są w znacznym stopniu zanieczyszczone ptasimi  odchodami.  80%  belek konstrukcyjnych

stropu poddasza budynku A i B zakwalifikowano do remontu i wzmocnienia.

Ściany nośne budynku murowane z cegły ceramicznej grubości wraz z wyprawami od 30 cm do 65 cm. Elewacje

frontowe  budynku  są  otynkowane  i  nieocieplone,  zaobserwowane  spękania  tynków  w  obrębie  otworów  okiennych

co świadczy  o  zarysowaniach  murów  ścian.  Na  elewacjach  frontowych  występują  detale  architektoniczne  w  postaci

gzymsów,  oraz profili  architektonicznych wokół  okien I-III  piętra.  Na ścianach parteru na elewacjach frontowych części
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budynku A występuje boniowanie. Ściany zewnętrzne od strony podwórza otynkowane i nieocieplone z przeważającymi

ubytkami wypraw tynkowych. Tynki elewacji frontowych w 50% zakwalifikowano do wymiany.

Kominy murowane ponad stropami poddasza w złym stanie  technicznym zakwalifikowano do przemurowania

na wysokości od poziomu stropów poddasza.

Stolarka okienna częściowo drewniana, zabytkowa, nadająca się do wymiany. Pozostałe okna PVC, w stanie

dobrym. Drzwi wejściowe do budynku na elewacjach frontowych drewniane w dobrym stanie technicznym. Drzwi  wejściowe

do budynku  od  podwórza  oraz  drzwi  do piwnic  drewniane,  w złym stanie.  Okna  piwniczne  drewniane  w złym stanie

technicznym. Okna połaciowe typu „wole oko” w złym stanie technicznym z brakującymi przeszkleniami.

Na elewacji frontowej BC zinwentaryzowano balkon o konstrukcji stalowo-ceramicznej, w wyniku zaciekania wody

wyprawy tynkowe w złym stanie technicznym. Płytę balkonową wraz posadzką zakwalifikowano do remontu. Balustrady

stalowe wysokości 1,00 m wymagają podwyższenia.

Orynnowanie połaci dachowej oraz obróbki blacharskie elewacji w złym stanie technicznym w całości do wymiany.

Elementy kowalsko-ślusarskie malowane, z nielicznymi brakami elementów, do remontu.

Nawierzchnia betonowa podwórza w złym stanie technicznym zakwalifikowana do rozbiórki.

Na elewacjach od strony podwórza znajdują się dodatkowe elementy tj. kanały i kominki wentylacyjne, agregaty

obsługujące lokal użytkowy które należy zdemontować na czas robót.

Klatki  schodowe  z  biegami  schodowymi  betonowymi  w  dostatecznym  stanie  technicznym,  płyty  biegów

i spoczników nie  wykazują  nadmiernych  ugięć.  Posadzki  klatek schodowych  wykończone lastryko z licznymi  ubytkami

wykazujące  zużycie,  70  %  powierzchni  posadzek  zakwalifikowano  do  remontu  i  reprofilacji.  Balustrady  stalowe

z drewnianymi pochwytami wysokości 1,00 m, wykazują liczne ubytki i zużycie, kwalifikują się do remontu i podwyższenia.

Wyprawy tynkowe ścian i sufitów klatek schodowych w 50%  kwalifikują się do skucia i wymiany na nowe. Drzwi drewniane

w obrębie klatki schodowej części budynku A prowadzące do korytarzy wspólnych zabytkowe zakwalifikowane do wymiany.

Podsumowując, stan techniczny budynku ocenia się jako dostateczny. Obiekt nadaje się do przeprowadzenia prac

remontowych i termomodernizacyjnych. Projektowane prace nie wywołają niekorzystnego wpływu na     obciążenia konstrukcji  

istniejącego budynku.

 6.2 GABARYTY BUDYNKU

Długość: 25,62 m

Szerokość: 20,10 m

Wysokość: 20,65 m

Powierzchnia zabudowy: 418,1 m²

Liczba kondygnacji : 5 (4 nadziemne)

 6.3 ZAKRES PLANOWANYCH PRAC
Zakres planowanych prac w obrębie elewacji frontowych, konstrukcji dachowej i stropu nad     ostatnią kondygnacją  

w zakresie architektury i konstrukcji:

1. Rozbiórka pokrycia dachowego, rozbiórka konstrukcji dachowej.

2. Rozbiórka  górnego  i  dolnego  poszycia  stropu  nad  ostatnimi  kondygnacjami  mieszkalnymi  wraz z wszystkimi

warstwami stropowymi.
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3. Wzmocnienie 80%  istniejących belek stropowych stropów poddaszy.

4. Wykonanie w całości nowej więźby dachowej na wzór istniejącej.

5. Przemurowanie wszystkich kominów do poziomu stropu nad ostatnimi kondygnacjami mieszkalnymi.

6. Wykonanie nowego pokrycia połaci dachowych.

7. Wykonanie  docieplenia  stropów  poddasza  wraz  z  poszyciem  dolnym  w postaci  okładziny  z  płyt  gipsowo-

kartonowych i poszyciem górnym w postaci deskowania.

8. Wzmocnienie zarysowanych murów ścian zewnętrznych systemowymi prętami zbrojeniowymi.

9. Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych.

10. Wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych w postaci przepony z kremu iniekcyjnego.

11. Remont tynków zewnętrznych elewacji frontowych z odtworzeniem i reprofilacją wystrojów elewacyjnych.

12. Przemurowanie istniejących studzienek piwniczych wraz z osadzeniem rusztów metalowych

13. Remont istniejących stopni zewnętrznych.

14. Renowacja elementów kowalsko-ślusarskich.

15. Remont płyty balkonowej wraz balustradą, podwyższenie balustrady do wymaganej wysokości 1,10 m.

16. Wymiana nie wymienionej wcześniej stolarki okiennej zewnętrznej.

17. Wymiana parapetów zewnętrznych, wewnętrznych oraz wszelkich obróbek blacharskich.

18. Wymiana orynnowania oraz rur spustowych.

19. Rozbiórka nawierzchni utwardzonych wokół budynku z odtworzeniem ich po zakończeniu prac w obrębie elewacji

budynku.

20. Demontaż i ponowny montaż anten i okablowania znajdującego się na elewacjach.

Zakres planowanych prac w obrębie elewacji od strony podwórza w zakresie architektury i konstrukcji:

1. Wzmocnienie rys konstrukcyjnych systemowymi prętami zbrojeniowymi.

2. Uzupełnienie ścian w obrębie zamurowanych otworów okiennych.

3. Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych.

4. Wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych w postaci przepony z kremu iniekcyjnego.

5. Ocieplenie systemem BSO ścian fundamentowych.

6. Ocieplenie systemem BSO ścian zewnętrznych.

7. Remont tynków w obrębie przejścia na podwórze.

8. Przemurowanie istniejących studzienek piwniczych wraz z osadzeniem rusztów metalowych.

9. Wymiana niewymienionej wcześniej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.

10. Wymiana parapetów zewnętrznych, wewnętrznych oraz obróbek blacharskich.

11. Wymiana zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do klatki schodowej oficyny.

12. Wymiana orynnowania oraz rur spustowych.

13. Demontaż i ponowny montaż anten i okablowania znajdującego się na elewacjach.

14. Demontaż i ponowny montaż kanałów i przewodów wentylacyjnych znajdujących się na elewacjach.
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Zakres planowanych prac w obrębie zagospodarowania podwórza w zakresie architektury i konstrukcji:

1. Rozbiórka na czas robót agregatów i elementów wentylacji mechanicznej ponowny ich montaż po zakończeniu

prac.

2. Rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej.

3. Montaż na wierzchu studzienki kanalizacyjnej żeliwnego wpustu ulicznego.

4. Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej z ukształtowaniem spadków w kierunku wpustu.

Zakres planowanych prac w obrębie klatki schodowej części   A   budynku   w zakresie architektury i konstrukcji:

1. Uzupełnienie i naprawa posadzek lastriko klatki schodowej.

2. Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych w korytarzu na poziomie parteru.

3. Remont ścian i sufitów klatki schodowej oraz części wspólnych.

4. Wymiana drzwi przejściowych z klatki schodowej do piwnicy

5. Wymiana stolarki drzwiowej w przejściach pomiędzy klatką schodową, a korytarzami ogólnodostępnymi.

6. Wymiana stolarki drzwiowej w przejściu pomiędzy klatką schodową, a strychem.

7. Remont balustrady klatki schodowej, podwyższenie balustrady do wymaganej wysokości 1,10 m.

Zakres planowanych prac w obrębie klatki schodowej części budynku   B   w zakresie architektury i konstrukcji:

1. Uzupełnienie i naprawa posadzek lastriko klatki schodowej.

2. Remont ścian i sufitów klatki schodowej.

3. Wymiana drzwi przejściowych z klatki schodowej do piwnicy

4. Wymiana stolarki drzwiowej w przejściu pomiędzy klatką schodową a strychem.

5. Remont balustrady klatki schodowej, podwyższenie balustrady do wymaganej wysokości 1,10 m.

 6.4 STAN PROJEKTOWANY

 6.4.1 STROPY PODDASZA CZĘŚCI BUDYNKU A I B
Przed przystąpieniem do prac budowlanych związanych z remontem, wzmocnieniem i     izolacją stropów,  

oraz wymianą więźb dachowych wykonawca zobowiązany jest dokonać odkrywek stropów poddaszy wraz z     pełną  

inwentaryzacją  belek  stropowych  podpierających  więźbę  dachową,  oraz  muszą  zostać  rozpoznane  miejsca

podparć  belek  stropowych,  aby  prawidłowo  określić  ich     rozpiętości  i     schematy  statyczne.  Powyższe  prace  

budowlano-inwentaryzacyjne  muszą  być  przeprowadzone  z  odpowiednim  wyprzedzeniem,  tak  aby  umożliwiły

projektantom  sprawdzenie  nośności  belek  stropowych,  oraz  poprawne  zaprojektowanie  ich  ewentualnych

wzmocnień lub wymianę na     nowe. Wykonawca powinien w     harmonogramie robót uwzględnić konieczność prac  

wyprzedzających  opisanych  powyżej,  oraz  przewidzieć  także  czas  potrzebny  na     wykonanie  obliczeń  

sprawdzających  nośność  belek  stropowych.  Jest  to     bardzo  ważne  w     kontekście  planowego  ukończenia  prac  

remontowych.

Z uwagi na zły stan techniczny stropów poddasza części budynku A i B należy rozebrać stropowe poszycie górne

i dolne  oraz  materiały  wypełniające  przestrzeń  stropową.  Istniejącą  konstrukcję  stropową  z  belek  drewnianych  należy

poddać  naprawie  i  remontowi,  zakłada  się  80%  belek  stropowych  wymagających  wzmocnienia.  Wzmocnienie  belek

wykonać poprzez  przykręcenie  obustronnie  do  istniejących  belek  stropowych  ceowników  stalowych  (stal  klasy  S235)
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na śrubę  M16  co 40cm  umieszczoną  w  środku  przekrojów.  Wszystkie  belki  stropowe  należy  poddać  impregnacji

ogniochronnej i grzybobójczej. 

Po przeprowadzeniu  prac w zakresie naprawy konstrukcji  stropowych, strop zabudować do klasy odporności

ogniowej REI30. Na górnej powierzchni belek stropowych ułożyć pasy izolacji akustycznej w postaci taśmy z filcu na których

mocować poszycie podłogowe. W pierwszej kolejności na belkach stropowych ułożyć płyty OSB gr. 22 mm, mocowane

za pomocą wkrętów przeznaczonych do elementów drewnianych. Na płytach OSB wyłożyć 2 warstwy suchego jastrychu

w postaci  płyt  ogniochronnych  gipsowo-włóknowych  gr.  10mm  (2x10mm).  Jako  dolne  poszycie  stropowe  wykonać

dwuwarstwową okładzinę sufitową z płyt gipsowo-kartonowych typu F gr. 12,5 mm na ruszcie metalowym z paroizolacją

w postaci  folii  paroizolacyjnej.  W przestrzeni  pomiędzy  belkami  stropowymi  należy  ułożyć  izolację  termiczną  z  wełny

mineralnej  (deklarowany współczynnik przechodzenia ciepła = 0,032) grubości równej wysokości przekrojów drewnianych

belek stropowych. Powierzchnie sufitów nowych stropów należy pomalować dwukrotnie na kolor biały z gruntowaniem.

 6.4.2 KONSTRUKCJA WIĘŹB DACHOWYCH BUDYNKU
Istniejące  pokrycie  połaci  dachowych  z  dachówki  ceramicznej  rozebrać  wraz  z orynnowaniem,  wszelkimi

obróbkami blacharskimi i ołaceniem. Całość konstrukcji więźb dachowych części budynku A i B należy rozebrać z uwagi

na zły stan techniczny.

Zaprojektowano nowe konstrukcje  więźb  dachowych z drewna klasy  C24 w układzie  płatwiowo-kleszczowym,

odtwarzając istniejący układ konstrukcyjny. W części budynku A wykonać  więźbę płatwiowo-kleszczową z trzema ramami

stolcowymi w części równoległej do frontu budynku i z jedną ramą stolcową w częściach bocznych, rozstaw krokwi 0,80 m.

W części budynku B wykonać więźbę dachową płatwiowo-kleszczową z jedną ramą stolcową, z układem dwu spadowym

równolegle do ulic i układem jednospadowym w części od podwórza, rozstaw krokwi 0,80 m. Należy odtworzyć wszelkie

elementy dodatkowe więźby dachowej tj. facjatki i okna połaciowe typu "wole oko".  Wszystkie elementy drewniane należy

odizolować od elementów murowych oraz zabezpieczyć środkami przeciwgrzybicznymi, owadobójczymi i ogniochronnymi

do  stopnia  niezapalności.  Połączenia  elementów  drewnianych  należy  wykonać  za  pomocą  systemowych  łączników

mechanicznych dedykowanych do połączeń drewnianych oraz połączeń ciesielskich wg. technologii  producenta więźby

dachowej oraz sztuki budowlanej.

Przed przystąpieniem do prac związanych z remontem i wymianą elementów więźby dachowej wykonawca prac

zobowiązany jest dokonać odkrywek stropów poddaszy z inwentaryzacją belek stropowych. Sporządzoną inwentaryzację

belek  stropowych  należy  przedstawić  jednostce  projektowej  w  celu  weryfikacja  warunków  oparcia  konstrukcji  więźby

dachowej  oraz  możliwości  przeniesienia  przez  konstrukcję  stropów  poddaszy  obciążeń  przekazywanych  z     elementów  

konstrukcji więźby dachowej.

Wszystkie  wymiary/rzędne  istniejącej  zabudowy  oraz  wykonanych  elementów  przyjęte  w  projekcie  należy

zweryfikować na budowie. Po rozebraniu istniejącej konstrukcji dachowej i przed zamówieniem nowych elementów więźby

dachowej  należy  sprawdzić  wymiary  z  projektu  w  naturze  na  budowie  z  ewentualną  ich  weryfikacją,  tak     aby  

nowoprojektowane  elementy  zachowały  istniejącą  geometrię  dachu,  facjatek,  okien  połaciowych  typu  "wole  oko"  oraz

wymiary i spadki połaci dachowych. Wszelkie rozbieżności należy skonsultować z projektantem.

Podczas  prowadzenia  prac  budowlanych  należy  na  każdym  etapie  dokonać  oceny  stanu  technicznego

poszczególnych elementów konstrukcyjnych obiektu przez uprawnione osoby w osobie Kierownika Budowy i     Inspektora  
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nadzoru. W przypadku stwierdzenia rozbieżności w założeniach projektowych zawartych w niniejszym opracowaniu należy

bezzwłocznie powiadomić jednostkę projektową o zaistniałej sytuacji.

 6.4.3 PRZEMUROWANIE KOMINÓW I MURKÓW OBMUROWUJĄCYCH MURŁATY
Wszystkie istniejące kominy murowane należy rozebrać do poziomu stropów poddaszy lub do poziomów wyjścia

z przestrzeni ścian nośnych, następnie odtworzyć je z cegły pełnej ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej

z zachowaniem ich gabarytów oraz ilości i  lokalizacji  przewodów kominowych. Kominy przykryć czapkami betonowymi.

Ściany  kominów ponad  poziomem podłogi  poddasza  należy  zaizolować termicznie  wełną  mineralną  twardą  gr.  5  cm,

a następnie wykończyć analogicznie jak powierzchnie  ścian elewacji od podwórza.

Rozebrać murki obmurowujące murłaty konstrukcji dachowej do poziomu podparcia istniejących murłat i podwalin.

Po zakończeniu prac związanych z montażem nowej konstrukcji dachowej, murki odtworzyć z cegły ceramicznej pełnej na

zaprawie cementowo-wapiennej z odtworzeniem gzymsów na elewacjach frontowych.

 6.4.4 POKRYCIE POŁACI DACHOWYCH
Na powierzchni połaci dachowych ułożyć membranę wysoko paroprzepuszczalną, następnie wykonać łacenie

z drewnianych łat i kontrłat z ukształtowanie okien połaciowych typu „wole oko” oraz facjatek. Pokrycie połaci dachowych

wykonać  z  dachówki  ceramicznej  karpiówki  układanej  w  koronkę  w  kolorze  naturalnej  czerwieni  wraz  ze  wszystkimi

systemowymi  elementami  uzupełniającymi  wybranego  producenta  dachówki.  W  połaci  dachowej  należy  zamontować

wyłazy  dachowe  o  świetle  przejścia  80x80  cm  oraz  ławy  i  stopnie  kominiarskie  zapewniające  dostęp  do kominów.

Odwodnienie  połaci  dachowej  budynku  poprzez  systemowe  rynny  Ø150  mm  i  rury  spustowe  Ø120  mm  ze  stali

ocynkowanej, powlekanej w kolorze ceglastym, wpięcie rur spustowych do kanalizacji na istniejących zasadach. Wszystkie

anteny, przewody kablowe, kominki wentylacyjne, znajdujące się w obrębie połaci dachowej należy zdemontować na czas

robót,  oraz  zamontować  po  zakończeniu  prac.  Wszystkie  obróbki  blacharskie  należy  wykonać  ze  stali  ocynkowanej,

powlekanej gr. 0,5 mm. Na połaciach dachu zamontować należy również  płotki śniegowe.

 6.4.5 URZĄDZENIA I SIECI INSTALACYJNE NA ELEWACJACH
Wszelkie  instalacje,  anteny,  przewody  wentylacyjne,  kominki,  szyldy  reklamowe  czy  markizy  znajdujące  się

na elewacjach oraz urządzenia usytuowane bezpośrednio przy ścianach elewacji należy zdemontować przed przystąpienie

do prac.  Przed  demontażem należy  upewnić  się,  iż instalacje  zostały  odłączone  lub  wyłączone.  Po  zakończeniu  prac

budowlanych  w  zakresie  dachu  i  elewacji  wszystkie  elementy  należy  zamontować  ponownie.  Elementy  tj.  kominki

wentylacyjne i przewody wentylacyjne będące w czynnym użytkowaniu lokatorów należy wymienić na nowe, natomiast

nieużytkowane trwale usunąć.

 6.4.6 IZOLACJA POZIOMA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
W celu wykonania poziomej i pionowej izolacji  ścian fundamentowych należy rozebrać istniejące nawierzchnie

ciągów pieszych przy elewacjach frontowych oraz betonową nawierzchnię przy elewacjach od strony podwórza, następnie

wykonać wykop o szerokości 1,00 m umożliwiający swobodę prowadzenia prac, do poziomu około 30 cm poniżej poziomu

podłogi  piwnicy  lub  do  górnej  krawędzi  fundamentów,  przyjęto  wykop  głębokości  2,70  m  przy  elewacjach  od  strony

podwórza  i  2,40  m przy  elewacjach  frontowych.  Skuć  tynki  zewnętrzne  ścian  fundamentowych.  Powierzchnię  ściany

oczyścić  mechanicznie  poprzez  szczotkowanie  z  resztek  gruzu,  ziemi  i piasku.  Izolację  poziomą  ścian  piwnicznych

zewnętrznych wykonać w postaci przepony poziomej metodą kremu iniekcyjnego. Otwory należy wywiercić poziomo lub
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z niewielkim  spadkiem  na  wysokości  odpowiadającej  poziomowi  warstw  podłogowych  kondygnacji  piwnicy.  Należy

wywiercić dwa rzędy otworów, otwory o średnicy 12 mm wiercić w odstępach co 12 cm na głębokość mniejszą o ok. 4 cm

od grubości  ściany.  Po wykonaniu  otworów należy je  przedmuchać za pomocą sprężonego powietrza,  usunąć resztki

zwierciny. Do wykonywania przepony poziomej zastosować kremy iniekcyjny IC. Krem iniekcyjny IC dostarczany jest  w

postaci gotowej do użycia i ma konsystencję żelu. Krem iniekcyjny należy wtłaczać do nawierconych otworów za pomocą

ogólnie dostępnych pistoletów do kitów budowlanych. Po zakończeniu iniekcji otwory należy zaślepić za pomocą zaprawy

cementowej.

 6.4.7 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
Po wykonaniu przepony poziomej ścian piwnicznych można przystąpić do wykonania izolacji przeciwwilgociowej

pionowej  na wysokości  od  wierzchu  ławy fundamentowej  do  poziomu 50  cm ponad  istniejący  poziom terenu.  Ściany

fundamentowe  należy  wyrównać  cienką  warstwą  zaprawy  cementowej  szybkoschnącej,  po  wysuszeniu  zaprawy

powierzchnię  należy zagruntować emulsją asfaltową (na rozpuszczalnikach wodnych), a następnie wykonać modyfikowaną

tworzywami sztucznymi,  dwuskładnikową powłokę uszczelniającą. Na tak przygotowane ściany fundamentowe elewacji

frontowych do wysokości gruntu należy mocować folię kubełkową.

 6.4.8 NAPRAWA ZARYSOWANYCH FRAGMENTÓW MURÓW
Fragmenty ścian elewacji frontowych i elewacji od podwórza gdzie zaobserwowano zarysowania murów należy

zazbroić wykorzystując system HELIFIX lub równoważny. Technika naprawy polega  na montażu odpowiednio dobranych

prętów  HeliBar i zatopieniu  ich  w zaprawie  we  wcześniej  wyfrezowanych  szczelinach  lub  wywierconych  otworach.

W pierwszej  kolejności  należy  wyciąć  szczeliny  w  poziomych  warstwach  w  odstępach  co  trzy  warstwy   ok.20cm  na

głębokość. ok.4cm i długość po 50cm z każdej strony rysy  (ok. 1,02m). W przypadku cięcia w spoinach należy usunąć

zaprawę na całej grubości spoiny. Następnie szczeliny należy oczyścić przy pomocy odkurzacza i spryskać wodą. Do końca

szczeliny wprowadzić zaprawę HeliBond o grubości ok. 15 mm a następnie wepchnąć pręt 6 HeliBar w zaprawę w celu

uzyskania  równej  otuliny.  Wprowadzić  następną  warstwę  zaprawy  cementowej  pozostawiając  ok.  15  mm  w  celu

późniejszego  uzupełnienia  wypełnienia  spoiny  zaprawą  odpowiadającą  zaprawie  stosowanej  w  pozostałych  spoinach

obiektu.  Wyrównać powierzchnię  spoiny,  co  pewien  czas  zwilżać  wodą.  Uzupełnić  wypełnienie  szczeliny  odpowiednią

zaprawą.

 6.4.9 OCIEPLENIE SYSTEMEM BSO ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH ELEWACJI OD PODWÓRZA
Ściany  fundamentowe na  wszystkich  elewacjach  od  strony  podwórza  należy  docieplić  płytami  ze  styropianu

ekstrudowanego XPS gr. 5 cm (λobl=0,038 W/mK). Płyty należy przykleić  do ściany za pomocą kleju bitumicznego lub

poliuretanowego do styropianu (aplikowanego za pomocą pistoletu). Płyty należy przykleić do wysokości projektowanego

cokołu.  Na  tak  przygotowane  ściany  fundamentowe  do  wysokości  gruntu  należy  mocować  folię  kubełkową.  Wykopy

zasypać  wybranym  wcześniej  materiałem  gruntowym  z  odpowiednim  jego  zagęszczeniem.  W  trakcie  zasypywania

i zagęszczania należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić wykonanych warstw izolacyjnych.

 6.4.10 OCIEPLENIE SYSTEMEM BSO ELEWACJI OD PODWÓRZA WEŁNĄ MINERALNĄ
Elewacje od strony podwórza wraz ze ścianami facjatek należy ocieplić dwugęstościowymi płytami ze skalnej

wełny mineralnej do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ociepleń (ETICS) o grubości 5cm (λD = 0,036 W/mK).

Otwory okienne zakwalifikowane do zamurowania należy wypełnić cegłą ceramiczną na zaprawie cementowo-wapiennej,
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murując należy zapewnić wiązania z murem istniejącym poprzez strzępia zazębione, lub łączniki systemowe. Należy skuć

istniejące,  zmurszałe  tynki  elewacji  od  podwórza.  Powierzchnie  wszystkich  ścian  oczyścić  mechanicznie  poprzez

szczotkowanie  z resztek zaprawy i brudu.  Następnie  zmyć wodą pod ciśnieniem. Brakujące spoiny uzupełnić  zaprawą

cementowo-wapienną.  Przemalować  dwukrotnie  środkiem  grzybobójczym.  Płyty  przyklejać  mijankowo  metodą

grzebieniową w dwóch etapach:  w pierwszym nakładać zaprawę klejącą płyty  gładką stroną pacy, a w drugim zaprawę

klejącą  nanosić  i rozprowadzając  za  pomocą  pacy  zębatej  i  zębach  12x12  mm  równomiernie  na  całej  powierzchni.

Stosować kołki  wbijane ze stalowym trzpieniem o średnicy 8mm o łbie plastikowym i koszulce z talerzykiem o średnicy

140mm na głębokość równą 5cm.

Przed  przystąpieniem  do  nakładania  zaprawy  zbrojącej  szpachlować  wszystkie  powierzchnie  w otworach

okiennych,  a  w  ich  narożach  wtopić  pod  kątem  45°  pasy  siatki  z  włókna  szklanego.  W  narożach  budynku  oraz

na krawędziach otworów okiennych i drzwiowych stosować listwy narożne. Zaprawę zbrojącą nakładać przy pomocy pacy

zębatej  10 x  10 mm, a następnie zatapiać w niej  siatkę z włókna szklanego. Na połączeniach siatki  stosować zawsze

zakłady o szerokości min. 10 cm i tak ją zatapiać, aby nie była widoczna spod zaprawy zbrojącej. Na narożach budynku,

ościeżach okiennych i drzwiowych wywinąć siatkę na około 10 cm. W miejscach zakładów siatki mocniej ściągnąć warstwę

zaprawy zbrojącej.  Na wysokości 2m od poziomu terenu należy wtopić dodatkową warstwę siatki  z włókna szklanego.

Wewnętrzne płaszczyzny ościeży okiennych ocieplić płytami z wełny mineralnej o grubości 3cm.

Powierzchnię docieplonych ścian elewacji oraz docieplonych kominów należy zagruntować silikatowym gruntem

pod wyprawy elewacyjne,  wzmacniającym powierzchnię  i  ujednolicającym chłonność  podłoża.  Na  tak  przygotowanym

podłożu należy nałożyć elastyczny tynk silikonowy o grubości ziarna 2,0 mm, kryty dwukrotnie elewacyjną farbą silikonową. 

Kolorystykę powłok malarskich tynków wykonać wg. projektu kolorystyki uzgodnionego z Wojewódzkim Urzędem

Ochrony Zabytków w Poznaniu, delegatura w Kaliszu.  załączonego do     dokumentacji projektowej.  

 6.4.11 RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWYCH ORAZ TYNKÓW BRAMY WEJŚCIOWEJ 
NA PODWÓRZE
Prace należy zacząć od przygotowania podłoża ściany zewnętrznej elewacji.  Należy skuć istniejące, zmurszałe

tynki zakwalifikowane do wymiany (50% powierzchni ścian i sklepienia bramy wejściowej na podwórze). Po skuciu tynków

na  ścianach  i  elementach  sztukaterii  należy  odpylić  mur.  Całość  zmyć  strumieniem  wody  pod  ciśnieniem.  Miejsca

zaatakowane  przez  korozję  biologiczną  (poprzez  grzyby,  glony)  należy  oczyścić,  a  następnie  zastosować  nasiąkliwy

preparat oczyszczający z odpowiednimi właściwościami dezynfekującymi i pozostawić na 24 godz.  Podłoża po skutych

tynkach należy zrosić wodą. W miejscach łączenia ścian z innymi materiałami oraz w bruzdach instalacyjnych należy wtopić

siatkę z włókna szklanego o gramaturze 145-165g/m2. 

Oczyścić istniejące gzymsy, obramowania okienne oraz boniowanie z wszelkich złuszczających się fragmentów

oraz  po  odpyleniu  murów  należy  odtworzyć  (nadać  elementom  pierwotny  kształt)  za  pomocą  wierzchniej  zaprawy

sztukatorskiej, charakteryzującej się wysoką przyczepnością i plastycznością, wysoką elastycznością oraz szybkim czasem

wiązania. Przy ubytkach 1-5cm należy wykorzystać do prac ciągnionych lekką szybkowiążącą zaprawę StoDeco Plan grob

lub równoważną. Do warstw o grubości 2-25mm w technice ciągniętej użyć drobnoziarnistą zaprawę StoDeco Plan fein

lub równoważną.

Kolejnym etapem jest wykonanie nowych tynków na ścianach zewnętrznych, tradycyjnym narzutem specjalną
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zaprawą wapienno – trasową, np. StoTrassWM 02 jako pierwszą warstwę na powierzchniach po skutych tynkach (50%

powierzchni  ścian i  sklepienia  bramy wejściowej  na podwórze).  Posiada ona optymalną wytrzymałość ok. 5MPa,  mały

skurcz  i  niską  alkaiczność.  Nałożyć  kolejną  warstwę  tynku  o  grubości  10-20  mm  wykonaną  z  zaprawy  tynkarskiej

szerokoporowej,  magazynującej  i  wyrównawczej  do  stosowania  na  zewnątrz  na  zawilgocone  i  zawierające  szkodliwe

związki soli ściany, charakteryzującej się wysoką zdolnością do dyfuzji, wysoką przyczepnością do podłoża, zwiększoną

zdolnością  kapilarnego  podciągania  wody  oraz  wysoką  zdolnością  magazynowania  związków soli,  objętą  certyfikatem

zgodności z wytycznymi WTA np. STOMURISOL GP lub równoważnym. 

Do ostatniej warstwy tynku nadającego się bezpośrednio pod malowanie (cała powierzchnia  ścian i sklepienia

bramy  wejściowej  na  podwórze)  należy  wykorzystać  tynk  renowacyjny  nawierzchniowy  z  trasem,  zawierający  dodatki

mikrowłókien;  bardzo wysoka paroprzepuszczalność (Sd dla  3  mm = 0,04m) i przyczepność (w tym także na stabilne

podłoża  dyspersyjne),  nakładany  ręcznie  lub  maszynowo,  grubość  warstwy  minimum  3 mm,  tynk  objęty  certyfikatem

zgodności z wytycznymi WTA np. STOTRASS GLATTPUTZ lub równoważny.

Na  całej  wysokości  cokołu,  powierzchnię  należy  wykończyć  tynkiem  wapienno-trasowym  StoTrass  WM  02

lub równoważnym.  Styk  tynku  z gruntem  należy  zabezpieczyć  mineralną  mikrocementową  zaprawą  uszczelniającą

do wypełnienia  styku  jako  zabezpieczenie  przed  podciąganiem  wody  bezpośrednio  z  gruntu  STOMURISOL  DS

lub równoważny.

Powierzchnię ścian zewnętrznych, sztukaterii elewacji oraz innych elementów dekoracyjnych należy zagruntować

silikatowym gruntem pod farby elewacyjne, wzmacniającym powierzchnię i ujednolicającego chłonność podłoża STOPRIM

SILICAT lub równoważny. Następnie powierzchnie ścian i sztukaterii dwukrotnie pomalować farbą elewacyjną silikatową

zachowującą wysoką paroprzepuszczalność i mineralnie-matowy charakter elewacji STOSIL COLOR lub równoważny.

Kolorystykę powłok malarskich tynków wykonać wg. projektu kolorystyki uzgodnionego z     Wojewódzkim Urzędem  

Ochrony Zabytków w Poznaniu, delegatura w Kaliszu. załączonego do     dokumentacji projektowej.  

 6.4.12 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ
Wszelkie kraty okienne należy zlikwidować.

Istniejącą stolarkę okienną drewnianą w obrębie elewacji frontowych należy wymienić na nowe okna zespolone

wykonane  w technologii  drewnianej  ze  ścisłym  odwzorowaniem  kształtu,  wymiarów,  kolorystyki,  podziałów  okiennych

i profilowania zgodnie z zestawieniem nowej stolarki w części rysunkowej.  Wszystkie okna powinny posiadać nawiewniki

powietrza. Przy narożu budynku umownie nazwanego B, ze względu na brak zachowania wolnego pasa o szerokości 2 m

między strefami o różnej klasie odporności pożarowej budynku (C – lokal usługowy, D- kondygnacja mieszkalna), okno

w obrębie lokalu usługowego należy wymienić na nowe okno w profilach aluminiowej o klasie odporności ogniowej EI30,

nieotwierane, w kolorze i z podziałem tożsamym co okno istniejące.  Okna połaciowe typu „wole oko” wymienić na nowe

okno jednoszybowe w profilach drewnianych ze ścisłym odwzorowaniem kształtu, wymiarów i kolorystyki.

Niewymienioną wcześniej  stolarkę w obrębie  elewacji  od strony podwórza należy wymienić  na nową zgodnie

z zestawieniem nowej stolarki w części rysunkowej. Nowe okna z profili pcw o współczynniku izolacyjności minimum q=1,1,

w kolorze białym. Podział nowych okien wykonać na wzór okien istniejących w obiekcie. Wszystkie okna powinny posiadać

nawiewniki  powietrza.  Kompletną stolarką okienną okien piwnicznych wymienić  na okna z profili  pcw o współczynniku

izolacyjności  minimum  q=1,1,  z  odwzorowaniem  kształtu,  wymiarów  i  kolorystyki.  Wszystkie  okna  powinny  posiadać
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nawiewniki powietrza.

 6.4.13 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ OD STRONY PODWÓRZA
Drzwi zewnętrzne od strony podwórza tj. wejściowe do klatki schodowej części budynku B, wejściowe do klatki

schodowej  części  budynku  A i  wejściowe  do  lokalu  użytkowego  należy  wymienić  na  drzwi  drewnianej  wzorowane

na frontowych drzwiach wejściowych do klatki schodowej. Drzwi wykonać jako pełne, drewniane wyposażone w zamek

z zamknięciem  na  klucz,  wyposażone  w  samozamykacze,  o  współczynniku  przenikania  ciepła  skrzydeł  drzwiowych

Uc(max)=1,5 W/Km2.

 Drzwi  zewnętrzne  od  strony  podwórza  wejściowe  do  pomieszczeń  technicznych  należy  wykonać  jako

jednoskrzydłowe, metalowe z izolacją termiczną wyposażone w zamek z zamknięciem na klucz.

 6.4.14 WYMIANA PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH I INNYCH OBRÓBEK 
BLACHARSKICH
Należy  wymienić  wszystkie  parapety  zewnętrzne  na  parapety  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  powlekanej

gr. 0,5 mm. Pod parapety z blachy należy wykonać warstwę spadkową z zaprawy cementowej M80, a parapety montować

na  klej  bitumiczny.  Krawędź  między  oknem,  a parapetem  należy  uszczelnić  silikonem  dekarskim.  Boczne  krawędzie

zabezpieczyć systemowymi nakładkami plastikowymi. Pozostałe wszystkie obróbki blacharskie takie jak pasy nadynnowe,

obróbki  dachowe,  obróbki  gzymsów,  należy  wykonać  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  powlekanej  gr. 0,5 mm.

Przed montażem nowych obróbek należy wykonać szpachlowanie górnych krawędzi gzymsów klejem do zatapiania siatki

i wykonać  jednokrotnie  powłokę  preparatem gruntującym. Obróbki  blacharskie  montować na klej  bitumiczny.  Szczeliny

między murem i obróbką blacharską uzupełnić silikonem dekarskim bezbarwnym. 

Kolorystykę parapetów i obróbek blacharskich wykonać wg. projektu kolorystyki uzgodnionego z     Wojewódzkim  

Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu, delegatura w Kaliszu. załączonego do     dokumentacji projektowej.  

Wewnątrz budynku, gdzie projektuje się wymianę okien, należy wymienić istniejące parapety na parapety PCV

w kolorze białym. 

 6.4.15 REMONT BALKONU NA ELEWACJI FRONTOWEJ
Na  balkonie  należy  rozebrać  posadzkę.  Podłoże  wyrownać  zaprawą  wyrownawczą  na  bazie  cementu

mrozoodporną, do stosowania na zewnątrz. Na wyrownanym i suchym podłożu wykonać gruntowanie i dwukrotną warstwę

z wysokoplastycznej folii  w płynie do stosowania zewnętrznego. Na krawędziach balkonu wykonać obrobki blacharskie

z blachy  ocynkowanej  powlekanej  gr.  0,5  mm.  Na  wewnętrznych  krawędziach  obrobek  blacharskich  i  na  styku  płyty

balkonowej z murem wykonać dodatkowe uszczelnienie z taśmy poprzez wklejenie taśmy uszczelniającej i przesmarowanie

dwukrotnie folią w płynie. (izolację balkonow wykonać z materiałow pochodzących od jednego producenta technologii),

a następnie  wykonać  posadzkę  epoksydową  przeciwpoślizgową  przeznaczoną  na  powierzchnie  zewnętrznych  ciągów

pieszych, kolorystykę uzgodnić z inwestorem na etapie wykonawstwa.

Należy skuć istniejące, zmurszałe tynki płyty balkonowej. Po skuciu tynków należy odpylić mur.  Całość zmyć

strumieniem wody pod ciśnieniem, uzupełnić brakujące spoiny. Miejsca zaatakowane przez korozję biologiczną (poprzez

grzyby, glony) należy oczyścić, a następnie zastosować nasiąkliwy preparat oczyszczający z odpowiednimi właściwościami

dezynfekującymi i pozostawić na 24 godz. Podłoża po skutych tynkach należy zrosić wodą. Belki stalowe płyty balkonowej

należy oczyść z  rdzy,  oraz owinąć  siatką  tynkarską  Rabitza.  Wykonać  wyprawy tynkarskie  analogicznie  jak  dla  ścian
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elewacji frontowych.

Wysokość  balustrady  balkonowej  należy  podwyższyć  do  zgodnej  z  przepisami  wysokości  1,10 m  poprzez

zamontowanie dodatkowej poręczy, formą nawiązującą do istniejącej balustrady.

 6.4.16 ZADASZENIE WEJŚĆ
Nad drzwiami wejściowymi do klatek schodowych na elewacjach od podwórza należy zamontować systemowe

daszki o wymiarach 200x100cm z przekryciem poliwęglanu komorowego o grubości 8 mm, mocowanych na aluminiowych

wspornikach do ściany zewnętrznej  poprzez warstwę ocieplenia  za pomocą  prętów kotwiących osadzonych na kotwę

chemiczną. Rodzaj wsporników zadaszenia, kotew, długość, głębokość osadzenia w murze dobrać wg zaleceń Producenta

wybranego  systemu  kotew  chemicznych  i  zadaszenia.  Przygotowanie  kotew  pod montaż  zadaszenie  wykonać  przed

przystąpieniem do prac ociepleniowych ścian zewnętrznych.

 6.4.17 ODTWORZENIE STUDZIENEK PIWNICZNYCH
Podczas  prac  w  zakresie  wykonywania  izolacji  ścian  fundamentowych  należy  rozebrać  istniejące  studzienki

piwniczne. Po zakończeniu prac studzienki należy odtworzyć z zachowaniem ich gabarytów, głębokości i pola jakie zajmują

na ciągach pieszych. Studzienki wymurować z cegły klinkierowej pełnej na zaprawie cementowo wapiennej powierzchnię

zewnętrzną ścian studzienek od strony zasypu należy zaizolować masą asfaltowo kauczukową. W posadzce studzienki

zapewnić odprowadzenie wody do gruntu. Zsyp należy przykryć rusztem ze stali ocynkowanej.

 6.4.18 REMONT ISTNIEJĄCYCH STOPNI ZEWNĘTRZNYCH NA ELEWACJACH FRONTOWYCH
Prace  należy  rozpocząć  od  oczyszczenia  i wyrównania  powierzchni  poziomych  i pionowych  za pomocą

cementowej zaprawy wyrównawczej zatartej  na gładko. W narożnikach pomiędzy ścianami, a schodami należy wykleić

taśmę  uszczelniającą.  Powierzchnie  poziome  i pionowe  stopni  wykończyć  posadzką  epoksydową  przeciwpoślizgową

przeznaczoną  na  powierzchnie  zewnętrznych  ciągów  pieszych  w  kolorze  zgodnym  z  projektem  kolorystyki

zaakceptowanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, delegatura w Kaliszu.

 6.4.19 RENOWACJA ELEMENTÓW KOWALSKO-ŚLUSARSKICH W OBRĘBIE ELEWACJI BUDYNKU
Elementy  kowalsko-ślusarskie  należy  poddać  renowacji  z  uzupełnienie  brakujących  elementów.  Uzupełnienie

brakujących elementów wykonać na wzór istniejących z zachowaniem formy metaloplastyki oraz rozwiązań materiałów.

Istniejące powłoki malarskie z elementów kowalsko-ślusarskich należy zdjąć i oczyścić poprzez szczotkowanie.

Następnie  należy  przygotować  powierzchnie  stalowe  poprzez  jej  odtłuszczenie,  oczyszczenie  do  2  stopnia  czystości

i usunięcie z oczyszczonych powierzchni pyłu i kurzu, bezpośrednio przed nakładaniem powłok przy użyciu odkurzaczy

przemysłowych, a  następnie  pomalować  dwukrotnie  farbą  antykorozyjną  przeznaczoną  do  powierzchni  metalowych

w  kolorze zgodnym z projektem kolorystyki zaakceptowanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu,

delegatura w Kaliszu.

 6.4.20 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
Po zakończeniu  prac  związanych  z  izolacją  ścian  fundamentowych  oraz  pracami  towarzyszącymi  w obrębie

elewacji frontowych należy odtworzyć ciągi piesze, rozebranymi wcześniej płytkami betonowymi układanymi na podsypce

cementowo-piaskowej gr 3 cm.

Nawierzchnie  utwardzoną  betonową  na  podwórzu  zakwalifikowano  do  rozbiórki.  Na  wierzchu  studzienki

kanalizacyjnej zlokalizowanej jak najbardziej na środku podwórza należy zamontować żeliwny wpust uliczny 400x600cm
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na kołnierzu  pełnym.  Rzędną  wierzchu  studzienki  dostosować  do  spadków  układanej  nawierzchni,  ostateczny  wybór

lokalizacji  studzienki  należy  uzgodnić  z  Inwestorem na etapie  wykonawstwa.  Następnie  należy  wykonać  nawierzchnię

utwardzoną podwórza w postaci kostki betonowej typu polbruk z fazą gr 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej

gr. 3 cm i warstwie konstrukcyjnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznej gr. 15 cm. Nawierzchnię układać

ze spadkami 2% w kierunku od ścian budynku do wpustu kanalizacyjnego.

 6.4.21 REMONT TYNKÓW KLATEK SCHODOWYCH
W miejscach gdzie występują spękania, odparzenie czy miejscowe zawilgocenia, tynki należy skuć oraz uzupełnić

występujące ubytki wypraw, zakwalifikowano 50% powierzchni tynków ścian i sufitów do skucia i wykonania nowych tynków

cementowo-wapiennych.  Na  istniejących  tynkach  które  są  w  dobrym  stanie  technicznym  należy  wykonać  dwukrotne

szpachlowanie ścian i sufitów. Gotowe powierzchnie wypraw tynkowych zagruntować. Ściany klatki schodowej, korytarzy

i pomieszczeń wspólnych do wysokości 1,5m pomalować farbą o wysokiej odporności na ścieranie StoColor Opticryl Gloss

lub tożsamą.  Ściany powyżej  1,5m oraz sufity  pomalować farbą StoColor  In  lub tożsamą.  Kolorystyka farb  zgodnie  z

projektem kolorystyki zaakceptowanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, delegatura w Kaliszu.

 6.4.22 REMONT POSADZEK KLATEK SCHODOWYCH
Podłogi oraz biegi klatki schodowej w postaci posadzki lastryko do remontu i odrestaurowania. Zakwalifikowano

70%  powierzchni  posadzek  latryko   do reprofilacji  i  uzupełnienia.  W korytarzu  prowadzącym  z klatki  schodowej  na

podwórze  na  poziomie  parteru,  oraz  na  powierzchni  biegów schodowych  wraz  z  spocznikami  na  poziomie  III  piętro-

poddasze należy wykonać nowe posadzki z płytek ceramicznych imitujących lastryko w kolorze zbliżonym do  istniejącej

posadzki.

 6.4.23 REMONT BALUSTRAD KLATEK SCHODOWYCH
Istniejące  pochwyty  drewniane  należy  zdemontować,  następnie  zamontować  nowe  pochwyty  drewniane

na wysokości 1,10 m wykonane na wzór istniejących. Elementy kowalsko-ślusarskie balustrad należy poddać renowacji

z uzupełnieniem  brakujących  elementów.  Uzupełnienie  brakujących  elementów  wykonać  na  wzór  istniejących

z zachowaniem  formy  metaloplastyki  oraz  rozwiązań  materiałów.  Istniejące  powłoki  malarskie  balustrad  należy  zdjąć

i oczyścić  poprzez  szczotkowanie.  Następnie  należy  przygotować  powierzchnie  stalowe  poprzez  jej  odtłuszczenie,

oczyszczenie  do  2  stopnia  czystości  i usunięcie  z  oczyszczonych  powierzchni  pyłu  i  kurzu,  bezpośrednio  przed

nakładaniem powłok  przy  użyciu  odkurzaczy  przemysłowych,  a  następnie  pomalować dwukrotnie  farbą  antykorozyjną

przeznaczoną do powierzchni metalowych w kolorze jak najbardziej zbliżonym do istniejącej kolorystyki balustrady.

 6.4.24 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ KLATEK SCHODOWYCH
Istniejącą zabytkową stolarkę drzwiową wejściową z klatki schodowej części budynku A na korytarze wspólne

ze względu na zły stan techniczny należy rozebrać. Następnie należy wykonać nowe drzwi wzorowane na istniejących

drzwiach  zabytkowych  z odtworzeniem  drewnianych  ościeży  ozdobnych,  jako  drzwi  dwuskrzydłowe  drewniane  pełne,

brązowe RAL 8016, wyposażone w zamek z zamknięciem na klucz.

Pozostałe drzwi w obrębie klatek schodowych tj. drzwi wejściowe na poddasza czy drzwi wejściowe do piwnicy

należy zdemontować i następnie wykonać nowe drzwi wewnątrzklatkowe, wzorowane na frontowych drzwiach wejściowych

do klatki schodowej części budynku A, jako drzwi jednoskrzydłowe, drewniane pełne, brązowe RAL 8016, wyposażone

w zamek z zamknięciem na klucz. Drzwi prowadzące na poddasze powinny posiadać klasę odporności ogniowej EI 15.
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 7 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

 7.1 OBLICZENIA TERMOMODERNIZACYJNE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH
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Stan przed dociepleniem przegród

Typ przegrody

tynk cem-wap 0,015

1,882 0,230,25

tynk cem-wap 0,015
tynk cem-wap 0,015

1,882 0,230,25

tynk cem-wap 0,015

Stan po dociepleniu przegród

Typ przegrody

tynk cem-wap 0,015

0,51 0,23
0,25

0,05

tynk strukturalny 0,01
tynk cem-wap 0,015

1,882 0,230,25

tynk cem-wap 0,015

Opis warstw (kolejność od 
pomieszczenia w kierunku 

środowiska zewn.)

Grubość 
warstwy [m]

Współczynnik 
przenikania ciepła 

przegrody – U[W/m2*K]

Umax (WT2014) 
[W/m2K]

Ściana 
zewnętrzna od 

podwórza

mur z cegły pełnej (dla 
najbardziej niekorzystnego 
przypadku)

Ściana 
zewnętrzna od 

frontu

mur z cegły pełnej (dla 
najbardziej niekorzystnego 
przypadku)

Opis warstw (kolejność od 
pomieszczenia w kierunku 

środowiska zewn.)

Grubość 
warstwy [m]

Współczynnik 
przenikania ciepła 

przegrody - U [W/m2*K]

Umax (WT2014) 
[W/m2K]

Ściana 
zewnętrzna od 

podwórza

mur z cegły pełnej (dla 
najbardziej niekorzystnego 
przypadku)
płyty z wełny mineralnej twardej 
(λobl=0,035 W/mK) 

Ściana 
zewnętrzna od 

frontu

mur z cegły pełnej (dla 
najbardziej niekorzystnego 
przypadku)

Zes tawienie w spółczyn ników

Typ  przegrod y Wa runek Wn ioski

0,51 0,2 3NIE SPEŁNION Y

1,882 0,2 3NIE SPEŁNION Y

Współcz ynnik prze nikania 
cie pła przegr ody projekto wanej - U [W/m2*K]

Umax 
(WT2014 ) [W/m2K ]

Ściana 
zew nętrzna o d podwór za

Prz egroda pod lega ochro nie 
konserw atorskiej i w g wytyczny ch Wojewód zkiego Urz ędu Ochron y 
Zab ytków w P oznaniu, nie  ma 
możliwoś ci zastosow ania więks ze gru bości izolac ji termiczne j.

Ściana 
zew nętrzna o d frontu

Prz egroda pod lega ochro nie 
konserw atorskiej i w g wytyczny ch Wojewód zkiego Urz ędu Ochron y 
Zabytków  w Poznan iu, delegat ura w Kal iszu nie  podlega o na 

termomo dernizacji.
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 8 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Zakres  opracowania  obejmuje  roboty  budowlane  związane  z bieżącym  utrzymaniem  budynku  mieszkalnego.

Prace będą polegały na remoncie dachu, elewacji wraz z miejscowym dociepleniem i remontem części wspólnych budynku

tj. korytarze i klatki schodowe. W związku z wykonaniem ocieplenia fundamentów, betonowa posadzka dziedzińca zostanie

zastąpiona  nową nawierzchnią  wraz z odpowiednim profilowaniem spadków.  W obrębie  klatek  schodowych,  planuje się

przeprowadzanie nowych instalacji elektrycznych określonych zakresem w opracowaniu.

Budynek  będący  przedmiotem opracowania  znajduje się  na działce  nr 246 obręb 0025 Kalisz.Teren  inwestycji

zajmuje jeden z kwartałów historycznej zabudowy śródmiejskiej miasta Kalisza. Budynek z funkcją mieszkalną z lokalami

usługowymi zajmującymi kondygnację parterową.

Z trzech stron jest ograniczony działkami drogowymi, licując się jedną ze ścian bocznych z sąsiednią zabudową

mieszkalną.  Od strony południowej budynek ograniczony jest  działką drogową 109/1,  tzn.  ul.  Kazimierzowska biegnącą

wzdłuż rzeki Prosna. Stronę zachodnią ogranicza działka drogowa o nr 316, tzn. ul. Śródmiejska, z usytuowanym wejściem

do restauracji, a od strony północnej działka drogowa o nr 242/3, tzn. ul. Św. Stanisława, z której to jest umożliwiony dostęp

do mieszkalnych  kondygnacji  budynku,  dziedzińca  i pozostałych  lokali  usługowych  zajmujących  kondygnację  parteru.

Jest to budynek czterokondygnacyjny (niski),  podpiwniczony, zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.

Ze  względu  na swoje  gabaryty,  projekt  budowlany  nie wymaga  uzgodnienia  pod  względem  ochrony

przeciwpożarowej  zgodnie  z Rozporządzeniem  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i Administracji  z dnia  2  grudnia  2015r.

w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Prace  objęte  niniejszym  opracowaniem  są  pracami  remontowymi,  w związku  z powyższym  nie zmienia  się

obwiązujących warunków w zakresie wymagań p.poż w budynku, dotyczących ilości kondygnacji, sposobu ich użytkowania,

liczby osób na nich przebywających, a także sposobu ewakuacji osób z budynku.

 8.1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
Długość: 25,62 m

Szerokość: 20,10 m

Wysokość: 20,65 m

Powierzchnia zabudowy: 418,1 m²

Liczba kondygnacji : 5 (4 nadziemne)

 8.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻENIA POŻAROWEGO, W TYM PARAMETRY POŻAROWE 
MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO, ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE 
Z PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB 
CHARAKTERYSTYKĘ POŻARÓW PRZYJĘTYCH DO CELÓW PROJEKTOWYCH.

Nie  przewiduje  się  występowania  substancji  i  materiałów  łatwopalnych.  Projektowana  inwestycja  to budynek

mieszkalno-usługowy.  Nie przewiduje się  na obecnym  etapie  możliwości  magazynowania  materiałów  niebezpiecznych

pożarowo jak gazy palne, silnie utleniające czy materiały pirotechniczne, nie będą również przechowywane lub stosowane

ciecze palne. Nie będzie stosowany ani magazynowany gaz płynny propan-butan. Pomieszczenia są ogrzewane piecami

gazowymi lub kaflowymi.
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 8.3 INFORMACJE O KATEGORII ZAGROŻENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE 
OSÓB NA KAŻDEJ KONDYGNACJI I W POMIESZCZENIACH, KTÓRYCH DRZWI 
EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAĆ SIĘ NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ.

Całość  budynku  zaliczana  jest  do kategorii  zagrożenia  pożarowego ZL IV  (niski).  Obiekt  jest  podpiwniczony

i posiada cztery kondygnacje nadziemne. Kondygnacja piwniczna oraz poddasze nieużytkowe nie są przeznaczone na     stały  

pobyt  ludzi,  ponieważ przebywanie  osób  jest  krótszy  niż  2  godziny  w ciągu  dnia. Pozostałe  kondygnacje  nadziemne

(mieszkalno- usługowe) są przeznaczone na pobyt ludzi.  W budynku z wyjątkiem lokalu restauracyjnego, który posiada

niezależne wejście i znajduje się na parterze obiektu, nie przewiduje się pomieszczeń w których jednocześnie przebywać

będzie  ponad  50 osób.  Prace  objęte  niniejszym  opracowaniem są  pracami  remontowymi,  w związku  z powyższym

nie zmienia się obwiązujących warunków w zakresie wymagań p.poż w budynku.

 8.4 INFORMACJE  O PRZEWIDYWANEJ GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO
Dla budynków zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, obciążenia ogniowego nie wyznacza się. 

 8.5 OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ PRZESTRZENI 
ZEWNĘTRZNYCH

Nie występują strefy zagrożenie wybuchem powodowane przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub  włókna

palnych ciał stałych, w różnych warunkach, mieszanin z powietrzem, a które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon

(iskra, łuk elektryczny lub przekroczenie temperatury samozapalenia) wybuchają.

 8.6 INFORMACJE O KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ ORAZ KLASA ODPORNOŚCI 
OGNIOWEJ I STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

Budynek  będący  przedmiotem  opracowania  jest  wielokondygnacyjnym,  którego  kondygnacje  zaliczone są

do różnej  kategorii  klasy  odporności  pożarowej.  Zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  (§212, art.6)  klasę  odporności

określa się dla poszczególnych kondygnacji odrębnie. 

Ze  względu  na występującą  kondygnację  podziemną nie przeznaczoną  na  pobyt  ludzi  zaliczoną  do kategorii

zagrożenia PM, określa się klasę odporności pożarowej „C” (§212, art.7). Ze względu na   parterową kondygnację   w całości

przeznaczoną na funkcję usługową zaliczoną do kategorii zagrożenia ZL III w budynku niskim, określa się klasę odporności

pożarowej „C”.  Pozostałe kondygnacje mieszkalne występujące w dwóch częściach budynku, gdzie  obie nie przekraczają

liczby kondygnacji w ilości 3 nadziemnych, zaliczono do kategorii zagrożenia ZL IV, dla której określa się klasę odporności

pożarowej "D". Na najwyższej kondygnacji znajduje się poddasze nieużytkowe nie przeznaczone na pobyt ludzi zaliczony

do kategorii zagrożenia PM, dla której określa się klasę odporności pożarowej „D”.

W budynku  nie przewiduje się  stosowania  do wykończenia  wnętrz  materiałów  i wyrobów  budowlanych  łatwo

zapalnych. Nie przewiduje się stosowania  łatwo zapalnych stałych elementów wyposażenia wnętrz. W przypadku palnych

elementów  wystroju  wnętrz  budynku,  przez  które  lub  obok  których  są  prowadzone  przewody  elektryczne  należy

zabezpieczyć przewody przed możliwością zapalenia lub zwęglenia materiałów.

Klasy odporności  ogniowej  poszczególnych elementów budynku w zależności  od klasy odporności  pożarowej

budynku wynoszą:
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Klasa
odporności
pożarowej
budynku

Elementy budynku

Główna konstrukcja nośna Stropy Ściany Dachy

Główna konstrukcja
nośna

Konstrukcja
dachu

Strop (1) Ściana
zewnętrzna (1)(2)

Ściana
wewnętrzna(1)

Pokrycie dachu
(3)

„C” R60 R15 REI60 EI30 EI15 RE15

„D” R30 (-) REI30 EI30 (-) (-)

*) Z zastrzeżeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności

ogniowej elementów budynku,

E -  szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

(-) - nie stawia się wymagań

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) 

odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli 

otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad 

najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4.

4) Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30.

5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami.

W zakresie wystroju wnętrz użyto wyłącznie:

– materiałów, których produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne i silnie dymiące,

– wykładzin podłogowych i okładzin ściennych oraz stałych elementów co najmniej trudno zapalnych,

– okładzin sufitowych, co najmniej niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.  Przestrzenie

podpodłogowe oraz sufity będą mieć powierzchnię nie większą niż 5000 m2. Przewody i kable energetyczne oraz

inne  instalacje  wykonane  z  materiałów  palnych  znajdujące  się  przy  sufitach  obiektu,  posiadać  muszą  klasę

odporności ogniowej EI 30

– palne elementy wystroju wnętrz budynku, przez które lub obok których są prowadzone przewody ogrzewcze,

wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny być zabezpieczone przed możliwością zapalenia lub zwęglenia.

Wszelkie  przejścia  instalacji  i przepusty  przez  przegrody  oddzielenia  pożarowego  (REI)  należy  wykonać

o odporności  ogniowej  jak  dana  przegroda  (EI). W ścianach  zewnętrznych  budynku  są  zapewnione  pasy

międzykondygnacyjne  o wysokości  wynoszącej  co najmniej  0,8m,  a  między  kondygnacjami  o  różnej  klasie  odporności

pożarowej  (parter  –  I  piętro)  zapewniono  pasy  o  wysokości  0,8 m  odporności  ogniowej EI30. Elementy  okładzin

elewacyjnych mocowane do konstrukcji budynku w sposób uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie

krótszym niż wynikający z wymaganej klasy odporności ogniowej dla ściany zewnętrznej, odpowiedniej dla klasy odporności
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pożarowej budynku, w którym są one zamocowane.

Ściany  i  stropy  stanowiące  elementy  oddzielenia  przeciwpożarowego  powinny  być  wykonane  z materiałów

niepalnych, a występujące w nich otwory zamykane za pomocą drzwi przeciwpożarowych.  Wymaganą klasę odporności

ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego oraz zamknięć znajdujących się w nich otworów określa poniższa

tabela:

Klasa 
odporności
pożarowej
budynku

Klasa odporności ogniowej

elementów  oddzielenia
przeciwpożarowego Drzwi

przeciwpożarowych  lub
innych  zamknięć
przeciwpożarowych

Drzwi z przedsionka przeciwpożarowego

Ścian  i  stropów  z
wyjątkiem  stropów
w ZL

Stropów w
ZL

Na  korytarz  i do
pomieszczenia

Na klatkę schodową

„B” i „C” REI120 REI 60 EI 60 EI 30 E 30

„D” i „E” REI 60 REI 30 EI 30 EI 15 EI 15

Wszelkie przegrody budowlane objęte zakresem opracowania (ściany zewnętrzne, stropy poddaszy) dostosowano

do ww. warunków. Dla pozostałych przegród, nieobjętych zakresem opracowania, nie rozpatruje się spełnienia przez nie

wymaganej klasy odporności ogniowej.

Drzwi w obrębie klatki schodowej prowadzące do kondygnacji podziemnej, wymienia się na nowe lecz zgodnie

z par.250  nie wymaga się  dla  nich  klasy  odporności  ogniowej. Drzwi  prowadzące  na poddasze wymienia się  na nowe

o odporności ogniowej EI 15, zgodnie z par.251.

Przy narożu budynku umownie nazwanego B, ze względu na brak zachowania wolnego pasa o szerokości 2 m

między strefami o różnej klasie odporności pożarowej budynku (C – lokal usługowy, D- kondygnacja mieszkalna), drzwi

wejściowe do klatki schodowej lub okno usługowe budynku należy wymienić na nowe o odporności ogniowej EI 30.

 8.7 INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POŻAROWE ORAZ STREFY DYMOWE
Dopuszczalna  powierzchnia  stref  pożarowych  ZL,  dla  budynku  niskiego wynosi  10.000  m2.  Powierzchnia

zabudowy budynku wynosi około 418,1 m² spełniająca warunki, nie wymagająca podziału na mniejsze strefy pożarowe.

Ze względu na sposób użytkowania poszczególnych kondygnacji, kondygnacja podziemna- magazynowa oraz parterowa –

usługowa stanowią oddzielną strefę pożarową, oddzielone od strefy mieszkalnej ścianą wydzielenia przeciwpożarowego.

Strefa pożarowa I – kondygnacja piwniczna oraz parterowa zawierające lokale usługowe, Strefa pożarowa II – kondygnacje

mieszkalne wraz z towarzyszącą komunikacją poziomą i pionowa.

 8.8 INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE, W TYM 
O ODLEGŁOŚCI OD OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH.

Odległości budynków sąsiednich od przedmiotowego budynku wynoszą kolejno: od strony południowej - 53 m,

zachodniej - 15 m,  południowej - 8 m.  Odległości  między  zewnętrznymi  ścianami  budynków  są  zachowane  zgodnie

z par.271  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12 kwietnia  2002  r.,  w sprawie warunków technicznych,  jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Wyjątek  stanowi  istniejąca  zabudowa  od strony  wschodniej,  będąca  tożsamej  wysokości  oraz  szerokości

co przedmiotowy budynek. Budynki oddzielone są od siebie ścianą oddzielenia przeciwpożarowego wysuniętą 30cm ponad

płaszczyznę  dachu.  Wobec  poziomego zabezpieczenia  między  budynkami,  zapewnione  zostały  pasy  zabezpieczające
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z niepalnego materiału o klasie odporności EI60 na szerokości 2 m.

 8.9 INFORMACJE O WARUNKACH I STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA 
W INNY SPOSÓB.

Prace  objęte  niniejszym  opracowaniem  są  pracami  remontowymi,  w związku  z powyższym  nie zmienia  się

obwiązujących warunków w zakresie wymagań p.poż w budynku, dotyczących ilości kondygnacji, sposobu ich użytkowania,

liczby osób na nich przebywających, a także sposobu ewakuacji osób z budynku.

 8.10 INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI 
UŻYTKOWYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, 
ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ.

Budynek jest obecnie wyposażony w instalacje:

1) elektryczne (oświetleniowe i gniazdka wtykowe),

2) wodno-kanalizacyjne,

3) gazowe,

4) teletechniczne (telefoniczne),

Sposób  zabezpieczenia  przeciwpożarowego  instalacji  użytkowych  według  obowiązujących  warunków

technicznych i przepisów przeciwpożarowych. W przedmiotowym lokalu jako otuliny termoizolacyjne rur wodociągowych,

instalacji grzewczej, zostaną zastosowane wyłącznie materiały posiadające cechę nierozprzestrzeniania ognia (NRO). 

 8.11 INFORMACJE O DOBORZE URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ 
SŁUŻĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU POŻAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAŃ 
WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
I PRZYJĘTYCH SCENARIUSZY POŻAROWYCH, Z PODSTAWOWĄ CHARAKTERYSTYKĄ 
TYCH URZĄDZEŃ.

Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym musi być dostosowany do wymagań wynikających

z przepisów  dotyczących  ochrony  przeciwpożarowej  i przyjętego  scenariusza  rozwoju  zdarzeń  w czasie  pożaru.

Na podstawie  przyjętego  scenariusza  należy  opracować  matryce  sterowań  urządzeniami  i  instalacji  zainstalowanych

w budynku.  Istniejący  obiekt  wielorodzinny  zabezpieczony  jest  za  pomocą  następujących  urządzeń  i systemów

wchodzących w skład tzw. ochrony czynnej:

1. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, sieć wodociągowa z hydrantem DN 80  podziemnym

znajdującym się przy ulicy Śródmiejskiej, w odległości 25 m od przedmiotowego budynku.

Budynek nie wymaga zasilenia poprzez hydrant wewnętrzny. Dla budynków ZL IV nie wymaga się wyposażenia

w gaśnice.  Klatka  schodowa,  będąca  drogą  ewakuacyjną,  nie wymaga  zastosowania  oświetlenia  awaryjnego  z uwagi

na występujące doświetlanie światłem dziennym.

 8.12 INFORMACJE O WYPOSAŻENIU  W GAŚNICE
Dla strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL IV niski nie wymaga wyposażenia w gaśnice. 

Projekt Budowlany
Remont dachu, elewacji wraz z dociepleniem i remontem klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Śródmiejskiej 16 w Kaliszu 45



Nazwa i adres inwestora: Jednostka projektowa:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Artmost s.c.
ul. Dobrzycka 18  ul. Rybaki 6a/6
62-800 Kalisz 61-883 Poznań

 8.13 INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO I TERENU 
DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI 
INFORMACJE O DROGACH POŻAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODĘ DO 
ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU ORAZ O SPRZĘCIE SŁUŻĄCYM DO TYCH 
DZIAŁAŃ.

 8.13.1 DROGI POŻAROWE 
 Budynek  nie  wymaga  doprowadzenia  drogi  pożarowej.  Do  budynku  zapewniony  jest  dojazd  przez  działkę

drogową o nr 242/3, tzn. ul. Św. Stanisława, oraz zapewniono wyjścia ewakuacyjne bezpośrednio na teren utwardzony. 

 8.13.2 ZAOPATRZENIE W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU
Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniono istniejącym hydrantem DN80 zasilanym

z sieci  wodociągowej,  zlokalizowanym  od  strony  zachodniej  budynku  na  ul.  Śródmiejskiej,  lokalizacja  przedstawiona

na rysunku „Plan sytuacyjny”.

 8.13.3 HYDRANTY
Budynek nie kwalifikuje się do wymagań zastosowania hydrantów wewnętrznych.

 8.13.4 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

Budynek nie kwalifikuje się do wymagań zastosowania systemu sygnalizacji pożarowej.

 9 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ
Podstawowe obliczenia wykonano na podstawie:

• PN-EN 1991-1-4:2008 + załącznik krajowy – obciążenie wiatrem - I STREFA;

• PN-EN 1991-1-3:2005 + załącznik krajowy – obciążenie śniegiem - II STREFA;

• PN-EN 1991-1-1:2004 + załącznik krajowy – obciążenia stałe i obciążenia zmienne.

Sprawdzenie nośności elementów konstrukcyjnych dla dwóch stanów granicznych dokonano wg:

• PN-EN 1995-1-1:2010 + załącznik krajowy - norma obliczeniowa dla tarcicy i płytek.

 10 UWAGI OGÓLNE
1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych związanych z remontem, wzmocnieniem i izolacją stropów,

oraz wymianą więźb dachowych wykonawca zobowiązany jest dokonać odkrywek stropów poddaszy

wraz  z pełną  inwentaryzacją  belek  stropowych  podpierających  więźbę  dachową,  oraz  muszą  zostać

rozpoznane  miejsca  podparć  belek  stropowych,  aby  prawidłowo  określić  ich rozpiętości  i schematy

statyczne.  Powyższe prace budowlano-inwentaryzacyjne muszą być przeprowadzone z odpowiednim

wyprzedzeniem,  tak  aby  umożliwiły  projektantom  sprawdzenie  nośności  belek  stropowych,  oraz

poprawne zaprojektowanie ich ewentualnych wzmocnień lub wymianę na nowe. Wykonawca powinien

w harmonogramie  robót  uwzględnić  konieczność  prac  wyprzedzających  opisanych  powyżej,  oraz

przewidzieć także czas potrzebny na wykonanie obliczeń sprawdzających nośność belek stropowych.

Jest to bardzo ważne w kontekście planowego ukończenia prac remontowych.

2. Wszelkie roboty budowlane prowadzić w oparciu o projekt, (oraz specyfikacje techniczne) opracowane przez

uprawnionych projektantów zgodnie z niniejszym projektem, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami bhp
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i planem BIOZ, przez odpowiednio  wykwalifikowanych i  przeszkolonych pracowników,  pod stałym nadzorem

technicznym. 

3. Wykonawca,  przed  przystąpieniem  do  robót  budowlanych  i  towarzyszących,  zobowiązany  jest

do szczegółowego  zapoznania  się  z  wszystkimi  specyfikacjami  technicznymi  oraz  innymi  dokumentami

na podstawie których realizowana będzie inwestycja.

4. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  weryfikacji  wszystkich  wymiarów  i  zestawień  materiałowych  zawartych

w niniejszym opracowaniu. 

5. Powstałe wątpliwości związane z dokumentacją, jak i występujące w czasie realizacji,  niezwłocznie zgłaszać

projektantom celem wyjaśnienia. Wszelkie czynności podejmowane w związku z pracami budowlanymi muszą

być prowadzone z pełną świadomością działań.

6. W trakcie prowadzenia prac wdrożyć należy wszelkie przewidziane w projekcie oraz określone w specyfikacjach

technicznych, procedury techniczne, kontrolne, diagnostyczne itp.

7. Osoby  wykonujące  poszczególne  prace  budowlane  muszą  być  wyposażone  w  środki  ochrony  osobistej,

dostosowane do rodzaju prowadzonych prac.

8. Wszystkie  zastosowane do  budowy  materiały,  akcesoria  itp.  muszą  posiadać  aktualne  wymagane polskimi

przepisami świadectwa i atesty.

9. Wykorzystywane do realizacji i transportu sprzęt i narzędzia muszą być w pełni sprawne i posiadać aktualne

wymagane przepisami dokumenty. Personel obsługi musi być odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony.

10. Wszystkie  wskazane  w  dokumentacji  projektowej  nazwy  producentów i  nazwy  handlowe  materiałów  służą

do określenia  minimalnych  parametrów technicznych  i  użytkowych  wyrobów budowlanych.  Nie  wymaga się

stosowania  wymienionych  wyrobów  i  dopuszcza  stosowanie  wyrobów  równoważnych,  jednakże  wskazane

wyroby budowlane określają minimalne wymagania, co do parametrów technicznych i walorów użytkowych.

11. Wszędzie  tam,  gdzie  projekt  (specyfikacja  techniczna)  nie  doprecyzowuje  parametru  technicznego

lub jakościowego, stosować należy rozwiązania (element, materiał, technologię) zgodne z przepisami i  aktualnie

obowiązującymi normami.

12. Projekty  wykonawcze,  warsztatowe,  realizacyjne,  dostawców systemów itp.,  opracowywane poza  jednostką

autorską, wymagają uzgodnienia ich z autorami niniejszego projektu przed wdrożeniem do realizacji.  Projekty

te muszą  uzyskać  klauzule  akceptujące  autorów  projektu.  Sprawdzenia  zgodności  z  projektem,  wszelkie

uzgodnienia oraz klauzule akceptujące będą wykonywane na podstawie warunków umownych lub uregulowań

właściwych  izb  branżowych.  Projekty  te  muszą  być  realizowane  przez  osoby  posiadające  odpowiednie

uprawnienia  i  mogące  pełnić  samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie.  Procedury  akceptacyjne

nie zwalniają autorów poszczególnych projektów z pełnej odpowiedzialności za wykonane przez nich dzieło.

13. Po zrealizowaniu elementy konstrukcyjne (budowlane), poddawać okresowym przeglądom technicznym zgodnie

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Sukcesywnie prowadzić niezbędne prace konserwacyjne i inne,

związane z zapewnieniem prawidłowego stanu technicznego, bezpieczeństwa ludzi i mienia.

14. Zmiany w projekcie, dozwolone są jedynie za zgodą jego autorów.
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 11 NORMY BUDOWLANE 
• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. /Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414/ z późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie / (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) / z późniejszymi zmianami,

• 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/ z późniejszymi

zmianami,

• 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/  

z późniejszymi zmianami,

• PN-70/B-02365 – Powierzchnia budynków, podział, określenia i zasady obmiaru,
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 12 INFORMACJA BIOZ

Remont dachu, elewacji wraz z dociepleniem i remontem klatki schodowej budynku mieszkalnego

wielorodzinnego przy ul. Śródmiejskiej 16 w Kaliszu
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 12.1 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

 12.1.1 Podmiot opracowania

Zakres  opracowania  obejmuje  roboty  budowlane  związane  z bieżącym  utrzymaniem budynku  mieszkalnego.

Prace będą polegały na remoncie dachu, elewacji wraz z miejscowym dociepleniem i remontem części wspólnych budynku

tj. korytarze i klatki schodowe. W związku z wykonaniem ocieplenia fundamentów, betonowa posadzka dziedzińca zostanie

zastąpiona nową nawierzchnią wraz z odpowiednim profilowaniem spadków. W obrębie klatek schodowych, planuje się

przeprowadzanie nowych instalacji elektrycznych określonych zakresem w opracowaniu.

 12.1.2 Zakres planowanych prac

Zakres planowanych prac w obrębie elewacji frontowych, konstrukcji dachowej i stropu nad     ostatnią kondygnacją  

w zakresie architektury i konstrukcji:

1. Rozbiórka pokrycia dachowego, rozbiórka konstrukcji dachowej.

2. Rozbiórka  górnego  i  dolnego  poszycia  stropu  nad  ostatnimi  kondygnacjami  mieszkalnymi  wraz z wszystkimi

warstwami stropowymi.

3. Wzmocnienie 80%  istniejących belek stropowych stropów poddaszy.

4. Wykonanie w całości nowej więźby dachowej na wzór istniejącej.

5. Przemurowanie wszystkich kominów do poziomu stropu nad ostatnimi kondygnacjami mieszkalnymi.

6. Wykonanie nowego pokrycia połaci dachowych.

7. Wykonanie  docieplenia  stropów  poddasza  wraz  z  poszyciem  dolnym  w postaci  okładziny  z  płyt  gipsowo-

kartonowych i poszyciem górnym w postaci deskowania.

8. Wzmocnienie zrysowanych murów ścian zewnętrznych systemowymi prętami zbrojeniowymi.

9. Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych.

10. Wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych w postaci przepony z kremu iniekcyjnego.

11. Remont tynków zewnętrznych elewacji frontowych z odtworzeniem i reprofilacją wystrojów elewacyjnych.

12. Przemurowanie istniejących studzienek piwniczych wraz z osadzeniem rusztów metalowych

13. Remont istniejących stopni zewnętrznych.

14. Renowacja elementów kowalsko-ślusarskich.

15. Remont płyty balkonowej wraz balustradą, podwyższenie balustrady do wymaganej wysokości 1,10 m.

16. Wymiana nie wymienionej wcześniej stolarki okiennej zewnętrznej.

17. Wymiana parapetów zewnętrznych, wewnętrznych oraz wszelkich obróbek blacharskich.

18. Wymiana orynnowania oraz rur spustowych.

19. Rozbiórka nawierzchni utwardzonych wokół budynku z odtworzeniem ich po zakończeniu prac w obrębie elewacji

budynku.

20. Demontaż i ponowny montaż anten i okablowania znajdującego się na elewacjach.

Zakres planowanych prac w obrębie elewacji od strony podwórza w zakresie architektury i konstrukcji:

1. Wzmocnienie rys konstrukcyjnych systemowymi prętami zbrojeniowymi.
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2. Uzupełnienie ścian w obrębie zamurowanych otworów okiennych.

3. Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych.

4. Wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych w postaci przepony z kremu iniekcyjnego.

5. Ocieplenie systemem BSO ścian fundamentowych.

6. Ocieplenie systemem BSO ścian zewnętrznych.

7. Remont tynków w obrębie przejścia na podwórze.

8. Przemurowanie istniejących studzienek piwniczych wraz z osadzeniem rusztów metalowych.

9. Wymiana nie wymienionej wcześniej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.

10. Wymiana parapetów zewnętrznych, wewnętrznych oraz obróbek blacharskich.

11. Wymiana zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do klatki schodowej oficyny.

12. Wymiana orynnowania oraz rur spustowych.

13. Demontaż i ponowny montaż anten i okablowania znajdującego się na elewacjach.

14. Demontaż i ponowny montaż kanałów i przewodów wentylacyjnych znajdujących się na elewacjach.

Zakres planowanych prac w obrębie zagospodarowania podwórza w zakresie architektury i konstrukcji:

1. Rozbiórka na czas robót agregatów i elementów wentylacji mechanicznej ponowny ich montaż po zakończeniu

prac.

2. Rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej.

3. Montaż na wierzchu studzienki kanalizacyjnej żeliwnego wpustu ulicznego.

4. Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej z ukształtowanie spadków w kierunku wpustu.

Zakres planowanych prac w obrębie klatki schodowej części   A   budynku   w zakresie architektury i konstrukcji:

1. Uzupełnienie i naprawa posadzek lastriko klatki schodowej.

2. Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych w korytarzu na poziomie parteru.

3. Remont ścian i sufitów klatki schodowej oraz części wspólnych.

4. Wymiana drzwi przejściowych z klatki schodowej do piwnicy

5. Wymiana stolarki drzwiowej w przejściach pomiędzy klatką schodową, a korytarzami ogólnodostępnymi.

6. Wymiana stolarki drzwiowej w przejściu pomiędzy klatką schodową, a strychem.

7. Remont balustrady klatki schodowej, podwyższenie balustrady do wymaganej wysokości 1,10 m.

Zakres planowanych prac w obrębie klatki schodowej części budynku   B   w zakresie architektury i konstrukcji:

1. Uzupełnienie i naprawa posadzek lastriko klatki schodowej.

2. Remont ścian i sufitów klatki schodowej.

3. Wymiana drzwi przejściowych z klatki schodowej do piwnicy

4. Wymiana stolarki drzwiowej w przejściu pomiędzy klatką schodową a strychem.

5. Remont balustrady klatki schodowej, podwyższenie balustrady do wymaganej wysokości 1,10 m.

 12.1.3 Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Budynek  z funkcją  mieszkalno-usługową,  z wyraźnie  wyróżniająca się  częścią  główną budynku  składającą się
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z czterech kondygnacji nadziemnych i jednej kondygnacji piwnicznej umownie nazwaną częścią A oraz część oficyny, która

posiada 3 kondygnacje  nadziemne i również jedną podziemną,  umownie nazwana częścią  B.  Każda z części  budynku

posiada  własną  niezależną  klatkę  schodową  z osobnym  wejściem.  Cały  obiekt  wzniesiony  jest  na planie  prostokąta

z prostokątnym dziedzińcem. Budynek zwieńczony dachem wielospadowym. Pozostałe budynki są oddalone są od strony

zachodniej o ponad 18 m, a od strony północnej o ponad 12 m. 

Dojazd na teren inwestycji  jest  zapewniony poprzez ul. Śródmiejską,  a dalej  przez ul. Św. Stanisława,  z której

to poprzez przejazd bramny jest umożliwiony dostęp na dziedziniec wewnętrzny. Bezpośrednio z ulicy do budynku prowadzi

kilka wejść. Od ul. Śródmiejskiej jest zapewniony dostęp do restauracji, natomiast od ul. Św. Stanisława jest zapewniony

dostęp do klatki schodowej głównego budynku, do przejazdu bramnego oraz do pozostałych lokali usługowych.

Komunikacja  wewnętrzna ogranicza się  do utwardzonej  nawierzchni  dziedzińca wewnętrznego,  z  którego jest

zapewniony  dostęp  do klatki  schodowej  głównego  budynku,  a  także  oficyny.  Ponadto  znajdują  się  drzwi  prowadzące

do zaplecza lokalu restauracyjnego, drzwi do komórki lokatorskiej.

 Działka wyposażona jest w media:

• Instalację wodną

• Instalację gazową

• Kanalizację sanitarną

• Kanalizację deszczową

• Zaopatrzenie w energię elektryczną 

• zaopatrzenie w instalację teletechniczną 

Teren nie jest ogrodzony. Granica terenu inwestycji jest zbieżna z zewnętrznym obrysem budynku

 12.1.4 Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi.

Na terenie  placu budowy miejsca stwarzające zagrożenia  bezpieczeństwa i  zdrowia,  na które należy zwrócić

szczególną uwagę i zachować ostrożność to:

1. Budynek  bezpośrednio  graniczy  z  krawędzią  chodnika  od  ul.  Świętego  Stanisława,  Śródmiejskiej

i Kazimierzowskiej  -  przed  przystąpieniem  do  prac,  należy  przeprowadzić  i uzyskać  wszelkie  pozwolenia

związane z zajęciem chodnika, zmianą organizacji ruchu i ewentualnym zajęciem części pasa drogowego,

2. Budynek  w  zwartej  zabudowie  śródmiejskiej  bezpośrednio  graniczy  z  budynkami  sąsiednimi  –  przed

przystąpieniem do prac, należy przeprowadzić i uzyskać wszelkie pozwolenia związane z użytkowaniem terenu

podczas wykonywania robót budowlanych.

3. Sąsiadujące  ulice  posiadają  intensywnie  uczęszczane  pasy  ruchu  –  mogą  wystąpić  drgania  wywołane

przejeżdżającymi pojazdami, a także utrudnienia wynikające z czasowego wstrzymania ruchu przy transportach

wielkogabarytowych,

4. Budynek w zwartej  zabudowie  śródmiejskiej,  z niewielkim podwórzem –  utrudnienie  wynikające  z  możliwości

organizacji palcu budowy w obrębie terenu opracowania, może wyniknąć potrzeba zajęcia większego terenu.

 12.1.5 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Poniższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na budowie oraz w jej pobliżu 
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i występują przez cały czas trwania budowy. W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące

zagrożenia: 

1. Zagrożenie upadkiem z wysokości,

2. Możliwość przygniecenia ciężkimi elementami, 

3. Zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi, 

4. Zagrożenie  katastrofą  budowlaną  wywołaną  prowadzeniem  robót  niezgodnie  z  projektem

lub z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną,

5. Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, 

6. Zagrożenie  od  niewłaściwego  posługiwania  się  narzędziami  i  urządzeniami  oraz nieprzestrzegania

wymogów technologicznych, 

7. Zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi, 

8. Zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów budowlanych, 

9. Zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy, 

10. Wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie ww.

Oprócz  zagrożeń  związanych  bezpośrednio  z  rodzajem  wykonywanych  robót  mogą  wystąpić  zagrożenia

wynikające z powodów jak niżej:

• niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy;

• drgania mechaniczne – wibracja;

• praca w wymuszonej pozycji ciała;

• potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie;

• praca w warunkach nadmiernego obciążenia psychicznego. 

Czas zagrożenia katastrofą budowlaną nie dający się przewidzieć, trwający przez cały okres budowy. 

Skala  zagrożeń  jest  wprost  proporcjonalna  do  ilości  pracowników,  ilości  sprzętu,  skomplikowania  procesów

technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywności i jakości

nadzoru oraz kwalifikacji pracowników.

Przed rozpoczęciem robót należy :

- Przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów;

- Zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności;

- Przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne środki ochrony osobistej np. okulary, ochronniki słuchu;

Przed  przystąpieniem do robót  pracownicy  powinni  być  zapoznani  z  programem prac  i  poinstruowani  o  bezpiecznym

sposobie jej wykonania. 

 12.1.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach okresowych szkoleń BHP,

zgodnie z przepisami szczegółowymi. Prócz tego pracownicy muszą być przeszkoleni stanowiskowo przed przystąpieniem

do pracy na poszczególnych stanowiskach przez osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo i  przestrzeganie przepisów

BHP na terenie budowy. 

Fakt  odbycia  przez  pracownika  szkolenia  powinien  być  potwierdzony  przez  pracownika  na  piśmie  oraz
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odnotowany  w  aktach  osobowych  pracownika.  Szkolenie  wstępne  podstawowe  w  zakresie  bhp,  powinny  być

przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.

Ponadto, bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją należy

przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na:

1. Określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie  9.1.2

2. Szczegółowym poinformowaniu  pracowników o występujących  zagrożeniach podczas realizacji  robót  zgodnie

z punktem 12.1.5.

3. Przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

 12.1.7 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy wykonywaniu robót:

1. Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 

2. Stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań uzgadniać z projektantami. 

3. Teren budowy powinien być zabezpieczony przed wejściem osób nieupoważnionych. 

4. Na terenie budowy należy we skazanym miejscu przechowywać apteczkę, przynajmniej jeden z pracowników

powinien być przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

5. Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i wskazaniami, instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń.

6. Pracownikom należy zapewnić właściwe zaplecze socjalno-sanitarne.

7. Wykonawca  musi  zapewnić  właściwe  składowanie  i  gospodarkę  materiałami  i  odpadami  powstającymi

na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, doprowadzić do stanu projektowanego

 lub przywrócić do stanu początkowego.

Przed rozpoczęciem prac należy oznakować i zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób postronnych. 

W przypadku prowadzenia robót budowlanych trwających powyżej 30 dni roboczych i jednoczesnym zatrudnieniu

minimum 20 pracowników lub pracochłonności planowanych robót przekraczającej 500 osobodni,  a także w przypadku

robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi kierownik budowy lub inna kompetentna osoba wyznaczona przez Inwestora

winna opracować plan BIOZ z częścią opisową oraz graficzną. Zagospodarowanie terenu budowy powinno być sprawdzone

przed rozpoczęciem robót budowlanych przez komisję, złożoną z Inwestora, Kierownika budowy, przedstawicieli ew. firm

wykonawczych. 

Organizacja budowy, rozwiązania techniczne mające na celu wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną

poszczególnych  elementów  inwestycji  oraz  wszelkie  prace  budowlane  muszą  być  wykonywane  zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
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 13 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdjęcie 1: Widok z ul.  Kazimierzowskiej Zdjęcie 2:Widok z ul. Śródmiejskiej na ul. Kazimierzowską

Zdjęcie 3:Widok z ul. Śródmiejskiej Zdjęcie 4: Widok z ul. Śródmiejskiej na ul. Św. Stanisława
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Zdjęcie 5: Widok stolarki okiennej w obrębie parteru
z ul. Kazimierzowskiej

Zdjęcie 6:Widok zsypu piwnicznego z ul. Kazimierzowskiej

Zdjęcie 7:Fragment detalu przyokiennego
przy ul. Kazimierzowskiej

Zdjęcie 8: Fragment elewacji z ul. Kazimierzowskiej
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Zdjęcie 9: Fragment elewacji z ul. Śródmiejskiej Zdjęcie 10:Fragment elewacji z ul. Śródmiejskiej

Zdjęcie 11: Narożnik budynku u zbiegu z ul. Śródmiejskiej
i ul. Św. Stanisława

Zdjęcie 12: widok na studzienki piwniczne z ul. Śródmiejskiej
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Zdjęcie 13: Fragment elewacji z ul. Św. Stanisława Zdjęcie 14:Fragment elewacji z ul. Św. Stanisława

Zdjęcie 15:Wejście do klatki schodowej części budynku
nazwanej umownie częścią A z dostępem z ul. Św. Stanisława

Zdjęcie 16:Otwór bramny prowadzący do dziedzińca z dostępem
z ul. Św. Stanisława
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Zdjęcie 17:Fragment elewacji widoczny z dziedzińca części
budynku umownie nazwanej A 

Zdjęcie 18: Fragment elewacji widoczny z dziedzińca części budynku
umownie nazwanej A 

Zdjęcie 19:Fragment elewacji widoczny z dziedzińca części
budynku umownie nazwanej A 

Zdjęcie 20:Fragment elewacji widoczny z dziedzińca części budynku
umownie nazwanej A 
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Zdjęcie 21:  Fragment elewacji widoczny z dziedzińca części
budynku umownie nazwanej B

Zdjęcie 22:Fragment elewacji widoczny z dziedzińca części budynku
umownie nazwanej B

Zdjęcie 23:Fragment elewacji widoczny z dziedzińca części
budynku umownie nazwanej B

Zdjęcie 24: Fragment elewacji widoczny z dziedzińca części budynku
umownie nazwanej B
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Zdjęcie 25:  Fragment dziedzińca Zdjęcie 26: Fragment dziedzińca z widokiem na studzienki
instalacyjne

Zdjęcie 27:Drzwi wejściowe do klatki schodowej części budynku
umownie nazwanej B

Zdjęcie 28: Sklepienie w przejściu bramnym
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Zdjęcie 29:  Holl wejściowy klatki schodowej części budynku
umownie nazwanej A

Zdjęcie 30: Widok na podest międzykondygancyjny klatki schodowej
części budynku umownie nazwanej A

Zdjęcie 31:Balustrada klatki schodowej części budynku
umownie nazwanej A

Zdjęcie 32: Klatka schodowa w obrębie ostatniej kondygnacji części
budynku umownie nazwanej A
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Zdjęcie 33:  Zniszczony stopień w obrębie klatki schodowej w części budynku umownie nazwanej A

  Zdjęcie 34: Zniszczony stopień w obrębie klatki schodowej w części budynku umownie nazwanej A

  Zdjęcie 35: Zniszczony stopień w obrębie klatki schodowej w części budynku umownie nazwanej A

Projekt Budowlany
Remont dachu, elewacji wraz z dociepleniem i remontem klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Śródmiejskiej 16 w Kaliszu 63



Nazwa i adres inwestora: Jednostka projektowa:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Artmost s.c.
ul. Dobrzycka 18  ul. Rybaki 6a/6
62-800 Kalisz 61-883 Poznań

Zdjęcie 36:  Poddasze nieużytkowe części budynku umownie nazwanej A

  Zdjęcie 37: Poddasze nieużytkowe części budynku umownie nazwanej A

  Zdjęcie 38: Poddasze nieużytkowe części budynku umownie nazwanej A
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Zdjęcie 39:  Poddasze nieużytkowe części budynku umownie
nazwanej A

Zdjęcie 40: Poddasze nieużytkowe części budynku umownie
nazwanej A

Zdjęcie 41:Poddasze nieużytkowe części budynku umownie
nazwanej A

Zdjęcie 42: Poddasze nieużytkowe części budynku umownie
nazwanej A
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Zdjęcie 43:  Klatka schodowa części budynku umownie
nazwanej B

Zdjęcie 44: Klatka schodowa części budynku umownie nazwanej B

Zdjęcie 45:Klatka schodowa części budynku umownie
nazwanej B

Zdjęcie 46: Drzwi prowadzące od piwnicy w  klatce schodowej części
budynku umownie nazwanej B
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Zdjęcie 47:  Poddasze nieużytkowe części budynku umownie nazwanej B

  Zdjęcie 48: Poddasze nieużytkowe części budynku umownie nazwanej B

  Zdjęcie 49: Poddasze nieużytkowe części budynku umownie nazwanej B
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Zdjęcie 50: Poddasze nieużytkowe części budynku umownie
nazwanej B

Zdjęcie 51: Poddasze nieużytkowe części budynku umownie
nazwanej B

Zdjęcie 52:Poddasze nieużytkowe części budynku umownie
nazwanej B

Zdjęcie 53: Poddasze nieużytkowe części budynku umownie
nazwanej B
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 14 CZĘŚĆ RYSUNKOWA
PS-1-01 Plan sytuacyjny skala 1:500

INW-2-01 Inwentaryzacja - elewacja AB skala 1:100

INW-2-02 Inwentaryzacja - elewacja BC skala 1:100

INW-2-03 Inwentaryzacja - elewacja CD skala 1:100

INW-2-04 Inwentaryzacja - elewacja EF, FG skala 1:100

INW-2-05 Inwentaryzacja - elewacja GH, HE skala 1:100

INW-2-06 Inwentaryzacja - więźba dachowa części A budynku skala 1:100

INW-2-07 Inwentaryzacja - więźba dachowa części B budynku skala 1:100

INW-2-08 Inwentaryzacja - rzut połaci dachowych skala 1:100

INW-2-09 Klatka schodowa części budynku A skala 1:100

INW-2-10 Klatka schodowa części budynku B skala 1:100

INW-2-11 Klatka schodowa części budynku B skala 1:100

INW-2-12 Zestawienie istniejącej stolarki okiennej zakwalifikowanej do wymiany 1/3 skala 1:50

INW-2-13 Zestawienie istniejącej stolarki okiennej zakwalifikowanej do wymiany 2/3 skala 1:50

INW-2-14 Zestawienie istniejącej stolarki okiennej zakwalifikowanej do wymiany 3/3 skala 1:50

INW-2-15 Zestawienie istniejącej stolarki drzwiowej zakwalifikowanej do wymiany 1/3 skala 1:50

INW-2-16 Zestawienie istniejącej stolarki drzwiowej zakwalifikowanej do wymiany 2/3 skala 1:50

INW-2-17 Zestawienie istniejącej stolarki drzwiowej zakwalifikowanej do wymiany 3/3 skala 1:50

SP-3-01 Stan projektowany - elewacja AB skala 1:100

SP-3-02 Stan projektowany - elewacja BC skala 1:100

SP-3-03 Stan projektowany - elewacja CD skala 1:100

SP-3-04 Stan projektowany - elewacja EF, FG skala 1:100

SP-3-05 Stan projektowany - elewacja GH, HE skala 1:100

SP-3-06 Stan projektowany - rzut połaci dachowych skala 1:100

SP-3-07 Klatka schodowa części budynku A - stan projektowany skala 1:100

SP-3-08 Klatka schodowa części budynku B - stan projektowany skala 1:100

SP-3-09 Klatka schodowa części budynku B - stan projektowany skala 1:100

SP-3-10 Detal montażowy zadaszenia wejść skala 1:5, 1:10, 1:30

SP-3-11 Zestawienie wymienianej stolarki okiennej 1/3 skala 1:50

SP-3-12 Zestawienie wymienianej stolarki okiennej 2/3 skala 1:50

SP-3-13 Zestawienie wymienianej stolarki okiennej 3/3 skala 1:50

SP-3-14 Zestawienie wymienianej stolarki drzwiowej 1/3 skala 1:50

SP-3-15 Zestawienie wymienianej stolarki drzwiowej 2/3 skala 1:50

SP-3-16 Zestawienie wymienianej stolarki drzwiowej 3/3 skala 1:50

SP-3-17 Projektowana więźba dachowa części A budynku skala 1:50, 1:75

SP-3-18 Projektowana więźba dachowa części B budynku skala 1:50, 1:75
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UWAGIUWAGI
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Rodzaj okna:Rodzaj okna: Okno drewniane Okno drewniane
Typ okna:Typ okna: Zewnętrzne, czteroskrzydłowe Zewnętrzne, czteroskrzydłowe
Kolorystyka:Kolorystyka: Białe Białe
Sposób otwierania:Sposób otwierania: Rozwierne Rozwierne
Rodzaj skrzydeł:Rodzaj skrzydeł: Profile drewniane w kolorze białym, Profile drewniane w kolorze białym,
klamka i okucia metalowe.klamka i okucia metalowe.
Stan techniczny:Stan techniczny: zły, element noszący cechy zużycia zły, element noszący cechy zużycia
i uszkodzeń, okno zakwalifikowane do wymianyi uszkodzeń, okno zakwalifikowane do wymiany
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Rodzaj okna:Rodzaj okna: Drzwi balkonowe, drewniane Drzwi balkonowe, drewniane
Typ okna:Typ okna: Zewnętrzne, czteroskrzydłowe Zewnętrzne, czteroskrzydłowe
Kolorystyka:Kolorystyka: Białe Białe
Sposób otwierania:Sposób otwierania: Rozwierne Rozwierne
Rodzaj skrzydeł:Rodzaj skrzydeł: Profile drewniane w kolorze białym, Profile drewniane w kolorze białym,
klamka i okucia metalowe.klamka i okucia metalowe.
Stan techniczny:Stan techniczny: zły, element noszący cechy zużycia zły, element noszący cechy zużycia
i uszkodzeń, okno zakwalifikowane do wymianyi uszkodzeń, okno zakwalifikowane do wymiany
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Rodzaj okna:Rodzaj okna: Okno drewniane Okno drewniane
Typ okna:Typ okna: Zewnętrzne, dwuskrzydłowe Zewnętrzne, dwuskrzydłowe
Kolorystyka:Kolorystyka: Białe Białe
Sposób otwierania:Sposób otwierania: Rozwierne Rozwierne
Rodzaj skrzydeł:Rodzaj skrzydeł: Profile drewniane w kolorze białym, Profile drewniane w kolorze białym,
klamka i okucia metalowe.klamka i okucia metalowe.
Stan techniczny:Stan techniczny: zły, element noszący cechy zużycia zły, element noszący cechy zużycia
i uszkodzeń, okno zakwalifikowane do wymianyi uszkodzeń, okno zakwalifikowane do wymiany
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Rodzaj okna:Rodzaj okna: Okno drewniane Okno drewniane
Typ okna:Typ okna: Zewnętrzne, dwuskrzydłowe Zewnętrzne, dwuskrzydłowe
Kolorystyka:Kolorystyka: Białe Białe
Sposób otwierania:Sposób otwierania: Rozwierne Rozwierne
Rodzaj skrzydeł:Rodzaj skrzydeł: Profile drewniane w kolorze białym, Profile drewniane w kolorze białym,
klamka i okucia metalowe. Okno zakryte płytąklamka i okucia metalowe. Okno zakryte płytą
drewnopochodnądrewnopochodną
Stan techniczny:Stan techniczny: zły, element noszący cechy zużycia zły, element noszący cechy zużycia
i uszkodzeń, okno zakwalifikowane do wymianyi uszkodzeń, okno zakwalifikowane do wymiany
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Rodzaj okna:Rodzaj okna: Okno drewniane Okno drewniane
Typ okna:Typ okna: Zewnętrzne, dwuskrzydłowe Zewnętrzne, dwuskrzydłowe
Kolorystyka:Kolorystyka: Białe Białe
Sposób otwierania:Sposób otwierania: Rozwierne Rozwierne
Rodzaj skrzydeł:Rodzaj skrzydeł: Profile drewniane w kolorze białym, Profile drewniane w kolorze białym,
klamka i okucia metalowe.klamka i okucia metalowe.
Stan techniczny:Stan techniczny: zły, element noszący cechy zużycia zły, element noszący cechy zużycia
i uszkodzeń, okno zakwalifikowane do wymianyi uszkodzeń, okno zakwalifikowane do wymiany
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Rodzaj okna:Rodzaj okna: Okno drewniane Okno drewniane
Typ okna:Typ okna: Zewnętrzne, dwuskrzydłowe Zewnętrzne, dwuskrzydłowe
Kolorystyka:Kolorystyka: Białe Białe
Sposób otwierania:Sposób otwierania: Rozwierne Rozwierne
Rodzaj skrzydeł:Rodzaj skrzydeł: Profile drewniane w kolorze białym, Profile drewniane w kolorze białym,
klamka i okucia metalowe. Kraty zewnętrzneklamka i okucia metalowe. Kraty zewnętrzne
Stan techniczny:Stan techniczny: zły, element noszący cechy zużycia zły, element noszący cechy zużycia
i uszkodzeń, okno zakwalifikowane do wymianyi uszkodzeń, okno zakwalifikowane do wymiany

123123
HH

160160

16
0

16
0

123123

O6O6

7.7.
SS

11O7O7
Rodzaj okna:Rodzaj okna: Okno drewniane Okno drewniane
Typ okna:Typ okna: Zewnętrzne, dwuskrzydłowe Zewnętrzne, dwuskrzydłowe
Kolorystyka:Kolorystyka: Białe Białe
Sposób otwierania:Sposób otwierania: Rozwierne Rozwierne
Rodzaj skrzydeł:Rodzaj skrzydeł: Profile drewniane w kolorze białym, Profile drewniane w kolorze białym,
klamka i okucia metalowe.klamka i okucia metalowe.
Stan techniczny:Stan techniczny: zły, element noszący cechy zużycia zły, element noszący cechy zużycia
i uszkodzeń, okno zakwalifikowane do wymianyi uszkodzeń, okno zakwalifikowane do wymiany

123123
HH

160160

16
0

16
0

123123

O7O7

8.8.
SS

11O8O8
Rodzaj okna:Rodzaj okna: Okno drewniane Okno drewniane
Typ okna:Typ okna: Zewnętrzne, dwuskrzydłowe Zewnętrzne, dwuskrzydłowe
Kolorystyka:Kolorystyka: Białe Białe
Sposób otwierania:Sposób otwierania: Rozwierne Rozwierne
Rodzaj skrzydeł:Rodzaj skrzydeł: Profile drewniane w kolorze białym, Profile drewniane w kolorze białym,
klamka i okucia metalowe.klamka i okucia metalowe.
Stan techniczny:Stan techniczny: zły, element noszący cechy zużycia zły, element noszący cechy zużycia
i uszkodzeń, okno zakwalifikowane do wymianyi uszkodzeń, okno zakwalifikowane do wymiany

123123
HH

130130

O8O8

13
0

13
0

123123
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ZESTAWIENIE ISTNIEJĄCEJ STOLARKI OKIENNEJ ZAKWALIFIKOWANEJ DO WYMIANYZESTAWIENIE ISTNIEJĄCEJ STOLARKI OKIENNEJ ZAKWALIFIKOWANEJ DO WYMIANY

Lp.Lp. SymbolSymbol SchematSchemat Wymiar [cm]Wymiar [cm] UWAGIUWAGIIloIlośćść

9.9.
SS

11O9O9
Rodzaj okna:Rodzaj okna: Okno drewniane Okno drewniane
Typ okna:Typ okna: Zewnętrzne, jednoskrzydłowe Zewnętrzne, jednoskrzydłowe
Kolorystyka:Kolorystyka: Białe Białe
Sposób otwierania:Sposób otwierania: Rozwierne Rozwierne
Rodzaj skrzydeł:Rodzaj skrzydeł: Profile drewniane w kolorze białym, Profile drewniane w kolorze białym,
klamka i okucia metalowe.klamka i okucia metalowe.
Stan techniczny:Stan techniczny: zły, element noszący cechy zużycia zły, element noszący cechy zużycia
i uszkodzeń, okno zakwalifikowane do wymianyi uszkodzeń, okno zakwalifikowane do wymiany

5050
HH
8080

O9O9 8080

5050

10.10.
SS

11O10O10
Rodzaj okna:Rodzaj okna: Okno drewniane Okno drewniane
Typ okna:Typ okna: Zewnętrzne, dwuskrzydłowe Zewnętrzne, dwuskrzydłowe
Kolorystyka:Kolorystyka: Białe Białe
Sposób otwierania:Sposób otwierania: Rozwierne Rozwierne
Rodzaj skrzydeł:Rodzaj skrzydeł: Profile drewniane w kolorze białym, Profile drewniane w kolorze białym,
klamka i okucia metalowe.klamka i okucia metalowe.
Stan techniczny:Stan techniczny: zły, element noszący cechy zużycia zły, element noszący cechy zużycia
i uszkodzeń, okno zakwalifikowane do wymianyi uszkodzeń, okno zakwalifikowane do wymiany

5050
HH

180180

18
0

18
0

5050

O10O10

11.11.
SS

22O11O11
Rodzaj okna:Rodzaj okna: Okno drewniane Okno drewniane
Typ okna:Typ okna: Zewnętrzne, czteroskrzydłowe Zewnętrzne, czteroskrzydłowe
Kolorystyka:Kolorystyka: Białe Białe
Sposób otwierania:Sposób otwierania: Rozwierne Rozwierne
Rodzaj skrzydeł:Rodzaj skrzydeł: Profile drewniane w kolorze białym, Profile drewniane w kolorze białym,
klamka i okucia metalowe.klamka i okucia metalowe.
Stan techniczny:Stan techniczny: zły, element noszący cechy zużycia zły, element noszący cechy zużycia
i uszkodzeń, okno zakwalifikowane do wymianyi uszkodzeń, okno zakwalifikowane do wymiany

8585
HH

180180

18
0

18
0

8585

O11O11

12.12.
SS

22O12O12
Rodzaj okna:Rodzaj okna: Okno drewniane Okno drewniane
Typ okna:Typ okna: Zewnętrzne, jednoskrzydłowe Zewnętrzne, jednoskrzydłowe
Kolorystyka:Kolorystyka: Białe Białe
Sposób otwierania:Sposób otwierania: Rozwierne Rozwierne
Rodzaj skrzydeł:Rodzaj skrzydeł: Profile drewniane w kolorze białym, Profile drewniane w kolorze białym,
brak klamek.brak klamek.
Stan techniczny:Stan techniczny: zły, element noszący cechy zużycia zły, element noszący cechy zużycia
i uszkodzeń, okno zakwalifikowane do wymianyi uszkodzeń, okno zakwalifikowane do wymiany
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8585

8585

8585

O12O12

13.13.
SS

88O13O13
Rodzaj okna:Rodzaj okna: Okno połaciowe drewniane, tzw wole oko Okno połaciowe drewniane, tzw wole oko
Typ okna:Typ okna: Zewnętrzne okna dachowe Zewnętrzne okna dachowe
Kolorystyka:Kolorystyka: Brązowe Brązowe
Sposób otwierania:Sposób otwierania: Uchylne Uchylne
Rodzaj skrzydeł:Rodzaj skrzydeł: Profile drewniane w kolorze brązowym Profile drewniane w kolorze brązowym
Stan techniczny:Stan techniczny: zły, brak przeszkleń, brakujące skrzydła zły, brak przeszkleń, brakujące skrzydła
okienneokienne

210210
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3030

210210
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budynku mieszkalnego wielorodzinnegobudynku mieszkalnego wielorodzinnego
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ZESTAWIENIE ISTNIEJĄCEJ STOLARKI DRZWIOWEJ ZAKWALIFIKOWANEJ DO WYMIANYZESTAWIENIE ISTNIEJĄCEJ STOLARKI DRZWIOWEJ ZAKWALIFIKOWANEJ DO WYMIANY

Lp.Lp. SymbolSymbol SchematSchemat Wymiar [cm]Wymiar [cm]

1.1.
SS

UWAGIUWAGI

D1D1 8989
HH

210210

IloIlośćść
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0
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Rodzaj:Rodzaj: Drzwi zewnętrzne, wejściowe do klatki schodowej Drzwi zewnętrzne, wejściowe do klatki schodowej
części budynku Bczęści budynku B
Rodzaj skrzydeRodzaj skrzydełł:: Jednoskrzydłowe, drewniane pełne Jednoskrzydłowe, drewniane pełne
Kolorystyka:Kolorystyka: Brązowe Brązowe
Pozostałe:Pozostałe: Drzwi pełne, drewniane wyposażone w zamek Drzwi pełne, drewniane wyposażone w zamek
z zamknięciem na kluczz zamknięciem na klucz
Stan techniczny:Stan techniczny: zły, drzwi noszące cechy zużycia, zły, drzwi noszące cechy zużycia,
pokryte wielona warstwami farby, zakwalifikowane dopokryte wielona warstwami farby, zakwalifikowane do
wymianywymiany

2.2.
SS

D2D2 9191
HH

190190
Rodzaj:Rodzaj: Drzwi zewnętrzne, wejściowe do klatki schodowej Drzwi zewnętrzne, wejściowe do klatki schodowej
części budynku Aczęści budynku A
Rodzaj skrzydeRodzaj skrzydełł:: Jednoskrzydłowe, drewniane pełne Jednoskrzydłowe, drewniane pełne
Kolorystyka:Kolorystyka: Drewno lakierowane Drewno lakierowane
Pozostałe:Pozostałe: Drzwi pełne, drewniane wyposażone w zamek Drzwi pełne, drewniane wyposażone w zamek
z zamknięciem na kluczz zamknięciem na klucz
Stan techniczny:Stan techniczny: zły, drzwi noszące cechy zużycia, zły, drzwi noszące cechy zużycia,
pokryte wielona warstwami farby, zakwalifikowane dopokryte wielona warstwami farby, zakwalifikowane do
wymianywymiany
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3.3.
SS

D3D3 7272
HH

190190
Rodzaj:Rodzaj: Drzwi zewnętrzne, wejściowe do pom. techn. Drzwi zewnętrzne, wejściowe do pom. techn.
Rodzaj skrzydeRodzaj skrzydełł:: Jednoskrzydłowe, stalowe Jednoskrzydłowe, stalowe
Kolorystyka:Kolorystyka: Szare Szare
Pozostałe:Pozostałe: Drzwi pełne, wyposażone w zamek z Drzwi pełne, wyposażone w zamek z
zamknięciem na kluczzamknięciem na klucz
Stan techniczny:Stan techniczny: zły, drzwi noszące cechy zużycia, zły, drzwi noszące cechy zużycia,
pokryte wielona warstwami farby, zakwalifikowane dopokryte wielona warstwami farby, zakwalifikowane do
wymianywymiany

19
0

19
0

7272

4.4.
SS

D4D4 8989
HH

210210
Rodzaj:Rodzaj: Drzwi zewnętrzne, wejściowe do lokalu użytk. Drzwi zewnętrzne, wejściowe do lokalu użytk.
Rodzaj skrzydeRodzaj skrzydełł:: Jednoskrzydłowe, drewniane pełne Jednoskrzydłowe, drewniane pełne
Kolorystyka:Kolorystyka: Brązowe Brązowe
Pozostałe:Pozostałe: Drzwi pełne, wyposażone w zamek z Drzwi pełne, wyposażone w zamek z
zamknięciem na kluczzamknięciem na klucz
Stan techniczny:Stan techniczny: zły, drzwi noszące cechy zużycia, zły, drzwi noszące cechy zużycia,
pokryte wielona warstwami farby, zakwalifikowane dopokryte wielona warstwami farby, zakwalifikowane do
wymianywymiany
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dociepleniem i remontem klatki schodowejdociepleniem i remontem klatki schodowej

budynku mieszkalnego wielorodzinnegobudynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Śródmiejskiej 16 w Kaliszuprzy ul. Śródmiejskiej 16 w Kaliszu
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ZESTAWIENIE ISTNIEJĄCEJ STOLARKI DRZWIOWEJ ZAKWALIFIKOWANEJ DO WYMIANYZESTAWIENIE ISTNIEJĄCEJ STOLARKI DRZWIOWEJ ZAKWALIFIKOWANEJ DO WYMIANY

Lp.Lp. SymbolSymbol SchematSchemat Wymiar [cm]Wymiar [cm]
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Rodzaj:Rodzaj: Drzwi zewnętrzne, wejściowe do pom. techn. Drzwi zewnętrzne, wejściowe do pom. techn.
Rodzaj skrzydeRodzaj skrzydełł:: Jednoskrzydłowe, stalowe Jednoskrzydłowe, stalowe
Kolorystyka:Kolorystyka: Szare Szare
Pozostałe:Pozostałe: Drzwi pełne, wyposażone w zamek z Drzwi pełne, wyposażone w zamek z
zamknięciem na kluczzamknięciem na klucz
Stan techniczny:Stan techniczny: zły, drzwi noszące cechy zużycia, zły, drzwi noszące cechy zużycia,
pokryte wielona warstwami farby, zakwalifikowane dopokryte wielona warstwami farby, zakwalifikowane do
wymianywymiany
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Rodzaj:Rodzaj: Drzwi wewnątrzklatkowe, wejściowe do piwnicy Drzwi wewnątrzklatkowe, wejściowe do piwnicy
w klatce schodowej części budynku Aw klatce schodowej części budynku A
Rodzaj skrzydeRodzaj skrzydełł:: Jednoskrzydłowe, drewniane Jednoskrzydłowe, drewniane
Kolorystyka:Kolorystyka: Brązowe Brązowe
Pozostałe:Pozostałe: Drzwi pełne, wyposażone w zamek z Drzwi pełne, wyposażone w zamek z
zamknięciem na kluczzamknięciem na klucz
Stan techniczny:Stan techniczny: zły, drzwi noszące cechy zużycia, zły, drzwi noszące cechy zużycia,
pokryte wielona warstwami farby, zakwalifikowane dopokryte wielona warstwami farby, zakwalifikowane do
wymianywymiany
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Rodzaj:Rodzaj: Drzwi wewnątrz klatkowe, wejściowe do piwnicy Drzwi wewnątrz klatkowe, wejściowe do piwnicy
w klatce schodowej części budynku Bw klatce schodowej części budynku B
Rodzaj skrzydeRodzaj skrzydełł:: Jednoskrzydłowe, drewniane Jednoskrzydłowe, drewniane
Kolorystyka:Kolorystyka: Beżowe Beżowe
Pozostałe:Pozostałe: Drzwi pełne, wyposażone w zamek z Drzwi pełne, wyposażone w zamek z
zamknięciem na klucz, bez klamkizamknięciem na klucz, bez klamki
Stan techniczny:Stan techniczny: zły, drzwi noszące cechy zużycia, zły, drzwi noszące cechy zużycia,
pokryte wielona warstwami farby, zakwalifikowane dopokryte wielona warstwami farby, zakwalifikowane do
wymianywymiany
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Rodzaj:Rodzaj: Drzwi wewnątklatkowe, wejściowe z klatki Drzwi wewnątklatkowe, wejściowe z klatki
schodowej części budynku A na korytarz wspólny I piętraschodowej części budynku A na korytarz wspólny I piętra
Rodzaj skrzydeRodzaj skrzydełł:: Dwuskrzydłowe, drewniane Dwuskrzydłowe, drewniane
Kolorystyka:Kolorystyka: Ciemno brązowe Ciemno brązowe
Pozostałe:Pozostałe: Drzwi pełne, wyposażone w zamek z Drzwi pełne, wyposażone w zamek z
zamknięciem na kluczzamknięciem na klucz
Stan techniczny:Stan techniczny: zły, drzwi noszące cechy zużycia, zły, drzwi noszące cechy zużycia,
pokryte wielona warstwami farby, zakwalifikowane dopokryte wielona warstwami farby, zakwalifikowane do
wymianywymiany
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Rodzaj:Rodzaj: Drzwi wewnątklatkowe, wejściowe z klatki Drzwi wewnątklatkowe, wejściowe z klatki
schodowej części budynku A na korytarz wspólny II piętraschodowej części budynku A na korytarz wspólny II piętra
Rodzaj skrzydeRodzaj skrzydełł:: Dwuskrzydłowe, drewniane Dwuskrzydłowe, drewniane
Kolorystyka:Kolorystyka: Ciemno brązowe Ciemno brązowe
Pozostałe:Pozostałe: Drzwi pełne, wyposażone w zamek z Drzwi pełne, wyposażone w zamek z
zamknięciem na kluczzamknięciem na klucz
Stan techniczny:Stan techniczny: zły, drzwi noszące cechy zużycia, zły, drzwi noszące cechy zużycia,
pokryte wielona warstwami farby, zakwalifikowane dopokryte wielona warstwami farby, zakwalifikowane do
wymianywymiany
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Rodzaj:Rodzaj: Drzwi wewnątklatkowe, wejściowe z klatki Drzwi wewnątklatkowe, wejściowe z klatki
schodowej części budynku A na poddaszeschodowej części budynku A na poddasze
Rodzaj skrzydeRodzaj skrzydełł:: Jednoskrzydłowe, drewniane Jednoskrzydłowe, drewniane
Kolorystyka:Kolorystyka: Ciemno brązowe Ciemno brązowe
Pozostałe:Pozostałe: Drzwi pełne, zamykane na kłódkę, bez Drzwi pełne, zamykane na kłódkę, bez
klamekklamek
Stan techniczny:Stan techniczny: zły, drzwi noszące cechy zużycia, zły, drzwi noszące cechy zużycia,
pokryte wielona warstwami farby, zakwalifikowane dopokryte wielona warstwami farby, zakwalifikowane do
wymianywymiany
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Rodzaj:Rodzaj: Drzwi wewnątklatkowe, wejściowe z klatki Drzwi wewnątklatkowe, wejściowe z klatki
schodowej części budynku B na poddaszeschodowej części budynku B na poddasze
Rodzaj skrzydeRodzaj skrzydełł:: Jednoskrzydłowe, metalowe Jednoskrzydłowe, metalowe
Kolorystyka:Kolorystyka: Ciemno brązowe Ciemno brązowe
Pozostałe:Pozostałe: Drzwi pełne, zamykane na kłódkę, bez Drzwi pełne, zamykane na kłódkę, bez
klamekklamek
Stan techniczny:Stan techniczny: zły, drzwi noszące cechy zużycia, zły, drzwi noszące cechy zużycia,
pokryte wielona warstwami farby, zakwalifikowane dopokryte wielona warstwami farby, zakwalifikowane do
wymianywymiany
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Wszystkie kominy w złym stanie technicznymWszystkie kominy w złym stanie technicznym
zakwalifikowano do przemurowaniazakwalifikowano do przemurowania
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Remont konstrukcji dachowej, nowa poszycieRemont konstrukcji dachowej, nowa poszycie
połaci dachowej z dachówki ceramicznej karpiówkipołaci dachowej z dachówki ceramicznej karpiówki
w koronkę w kolorze naturalnej czerwieniw koronkę w kolorze naturalnej czerwieni

Remont konstrukcji dachowej, nowa poszycieRemont konstrukcji dachowej, nowa poszycie
połaci dachowej z dachówki ceramicznej karpiówkipołaci dachowej z dachówki ceramicznej karpiówki
w koronkę w kolorze naturalnej czerwieniw koronkę w kolorze naturalnej czerwieni

Obróbka blacharskaObróbka blacharska
gzymsugzymsu

Odtworzenie studzienki piwnicznej,Odtworzenie studzienki piwnicznej,
wymiana okna piwnicznegowymiana okna piwnicznego
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Remont tynków wrazRemont tynków wraz
z profilami i wystrojamiz profilami i wystrojami
elewacyjnymielewacyjnymi
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LEGENDALEGENDA
Oznaczenie nowej stolarki okiennej i drzwiowej zakwalifikowanej doOznaczenie nowej stolarki okiennej i drzwiowej zakwalifikowanej do
wymianywymiany D1D1

O1O1

Zarysowania murów wzmocnione systemowymi prętami zbrojeniowymiZarysowania murów wzmocnione systemowymi prętami zbrojeniowymi

±0,00±0,00Koty wysokościoweKoty wysokościowe
Zamurowania w obrębie elewacjiZamurowania w obrębie elewacji

UWAGI:UWAGI:
1. Tynki wraz z profilami i wystrojami elewacyjnymi elewacji frontowych należy poddać remontowi - 40% powierzchni tynków zakwalifikowano do skucia i odtworzenia.1. Tynki wraz z profilami i wystrojami elewacyjnymi elewacji frontowych należy poddać remontowi - 40% powierzchni tynków zakwalifikowano do skucia i odtworzenia.
2. 2. Wysokość Wysokość balustrady balustrady balkonowej balkonowej należy należy zwiększyć zwiększyć do do zgodnej zgodnej z z przepisami przepisami wysokości wysokości 1,10 1,10 m m poprzez poprzez zamontowanie zamontowanie dodatkowej dodatkowej poręczy, poręczy, formą formą nawiązującą nawiązującą do do 

istniejącej balustrady.istniejącej balustrady.
3. 3. Wszystkie Wszystkie elementy elementy kowalsko-ślusarskie kowalsko-ślusarskie w w obrębie obrębie elewacji elewacji należy należy poddać poddać renowacji renowacji wraz wraz z z wykonaniem wykonaniem nowych nowych powłok powłok malarskich malarskich i i uzupełnieniem uzupełnieniem brakujących brakujących 

elementów.elementów.
4. Wszystkie markizy, rolety, anteny, przewody kablowe znajdujące się na elewacjach należy zdemontować na czas robót, oraz zamontować po zakończeniu prac.4. Wszystkie markizy, rolety, anteny, przewody kablowe znajdujące się na elewacjach należy zdemontować na czas robót, oraz zamontować po zakończeniu prac.
5. 5. Istniejące Istniejące studzienki studzienki piwniczne piwniczne należy należy rozebrać, rozebrać, po po zakończeniu zakończeniu prac prac związanych związanych z z izolacją izolacją ścian ścian fundamentowych fundamentowych należy należy je je odtworzyć odtworzyć z z przykryciem przykryciem ich ich rusztami rusztami ze ze stali stali 

ocynkowanej.ocynkowanej.
6. Wszystkie obróbki blacharskie i parapety należy wykonać ze stali ocynkowanej, powlekanej gr. 0,5 mm.6. Wszystkie obróbki blacharskie i parapety należy wykonać ze stali ocynkowanej, powlekanej gr. 0,5 mm.
7. Odwodnienie połaci dachowej budynku poprzez systemowe rynny Ø150 mm i rury spustowe Ø120 mm ze stali ocynkowanej, powlekanej w kolorze ceglastym.7. Odwodnienie połaci dachowej budynku poprzez systemowe rynny Ø150 mm i rury spustowe Ø120 mm ze stali ocynkowanej, powlekanej w kolorze ceglastym.
8. 8. Kolorystykę Kolorystykę powłok powłok malarskich malarskich tynków tynków zewnętrznych zewnętrznych wykonać wykonać wg. wg. projektu projektu kolorystyki kolorystyki uzgodnionego uzgodnionego z Wojewódzkim z Wojewódzkim Urzędem Urzędem Ochrony Ochrony Zabytków Zabytków w w Poznaniu, Poznaniu, 

delegatura w Kaliszu załączonego do dokumentacji projektowej.delegatura w Kaliszu załączonego do dokumentacji projektowej.
9. Wszystkie wymiary / rzędne istniejącej zabudowy oraz wykonanych elementów przyjęte w projekcie należy zweryfikować na budowie.9. Wszystkie wymiary / rzędne istniejącej zabudowy oraz wykonanych elementów przyjęte w projekcie należy zweryfikować na budowie.
10. Materiały zamawiać po dokonaniu prac rozbiórkowych i zweryfikowaniu wymiarów.10. Materiały zamawiać po dokonaniu prac rozbiórkowych i zweryfikowaniu wymiarów.
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Wszystkie kominy w złym stanie technicznymWszystkie kominy w złym stanie technicznym
zakwalifikowano do przemurowaniazakwalifikowano do przemurowania

19
7

19
7

10
7

10
7

6969

O11O11 O11O11

Remont konstrukcji dachowej, nowa poszycieRemont konstrukcji dachowej, nowa poszycie
połaci dachowej z dachówki ceramicznej karpiówkipołaci dachowej z dachówki ceramicznej karpiówki
w koronkę w kolorze naturalnej czerwieniw koronkę w kolorze naturalnej czerwieni

Obróbka blacharskaObróbka blacharska
gzymsugzymsu

Odtworzenie studzienki piwnicznej,Odtworzenie studzienki piwnicznej,
wymiana okna piwnicznegowymiana okna piwnicznego

Podwyższenie balustradyPodwyższenie balustrady
balkonowe do wys. 1,10 mbalkonowe do wys. 1,10 m

Remont płyty balkonowejRemont płyty balkonowej
wraz z posadzkąwraz z posadzką
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Remont tynków wrazRemont tynków wraz
z profilami i wystrojamiz profilami i wystrojami
elewacyjnymielewacyjnymi
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LEGENDALEGENDA
Oznaczenie nowej stolarki okiennej i drzwiowej zakwalifikowanej doOznaczenie nowej stolarki okiennej i drzwiowej zakwalifikowanej do
wymianywymiany D1D1

O1O1

Zarysowania murów wzmocnione systemowymi prętami zbrojeniowymiZarysowania murów wzmocnione systemowymi prętami zbrojeniowymi

±0,00±0,00Koty wysokościoweKoty wysokościowe
Zamurowania w obrębie elewacjiZamurowania w obrębie elewacji

UWAGI:UWAGI:
1. Tynki wraz z profilami i wystrojami elewacyjnymi elewacji frontowych należy poddać remontowi - 40% powierzchni tynków zakwalifikowano do skucia i odtworzenia.1. Tynki wraz z profilami i wystrojami elewacyjnymi elewacji frontowych należy poddać remontowi - 40% powierzchni tynków zakwalifikowano do skucia i odtworzenia.
2. 2. Wysokość Wysokość balustrady balustrady balkonowej balkonowej należy należy zwiększyć zwiększyć do do zgodnej zgodnej z z przepisami przepisami wysokości wysokości 1,10 1,10 m m poprzez poprzez zamontowanie zamontowanie dodatkowej dodatkowej poręczy, poręczy, formą formą nawiązującą nawiązującą do do 

istniejącej balustrady.istniejącej balustrady.
3. 3. Wszystkie Wszystkie elementy elementy kowalsko-ślusarskie kowalsko-ślusarskie w w obrębie obrębie elewacji elewacji należy należy poddać poddać renowacji renowacji wraz wraz z z wykonaniem wykonaniem nowych nowych powłok powłok malarskich malarskich i i uzupełnieniem uzupełnieniem brakujących brakujących 

elementów.elementów.
4. Wszystkie markizy, rolety, anteny, przewody kablowe znajdujące się na elewacjach należy zdemontować na czas robót, oraz zamontować po zakończeniu prac.4. Wszystkie markizy, rolety, anteny, przewody kablowe znajdujące się na elewacjach należy zdemontować na czas robót, oraz zamontować po zakończeniu prac.
5. 5. Istniejące Istniejące studzienki studzienki piwniczne piwniczne należy należy rozebrać, rozebrać, po po zakończeniu zakończeniu prac prac związanych związanych z z izolacją izolacją ścian ścian fundamentowych fundamentowych należy należy je je odtworzyć odtworzyć z z przykryciem przykryciem ich ich rusztami rusztami ze ze stali stali 

ocynkowanej.ocynkowanej.
6. Wszystkie obróbki blacharskie i parapety należy wykonać ze stali ocynkowanej, powlekanej gr. 0,5 mm.6. Wszystkie obróbki blacharskie i parapety należy wykonać ze stali ocynkowanej, powlekanej gr. 0,5 mm.
7. Odwodnienie połaci dachowej budynku poprzez systemowe rynny Ø150 mm i rury spustowe Ø120 mm ze stali ocynkowanej, powlekanej w kolorze ceglastym.7. Odwodnienie połaci dachowej budynku poprzez systemowe rynny Ø150 mm i rury spustowe Ø120 mm ze stali ocynkowanej, powlekanej w kolorze ceglastym.
8. 8. Kolorystykę Kolorystykę powłok powłok malarskich malarskich tynków tynków zewnętrznych zewnętrznych wykonać wykonać wg. wg. projektu projektu kolorystyki kolorystyki uzgodnionego uzgodnionego z Wojewódzkim z Wojewódzkim Urzędem Urzędem Ochrony Ochrony Zabytków Zabytków w w Poznaniu, Poznaniu, 

delegatura w Kaliszu załączonego do dokumentacji projektowej.delegatura w Kaliszu załączonego do dokumentacji projektowej.
9. Wszystkie wymiary / rzędne istniejącej zabudowy oraz wykonanych elementów przyjęte w projekcie należy zweryfikować na budowie.9. Wszystkie wymiary / rzędne istniejącej zabudowy oraz wykonanych elementów przyjęte w projekcie należy zweryfikować na budowie.
10. Materiały zamawiać po dokonaniu prac rozbiórkowych i zweryfikowaniu wymiarów.10. Materiały zamawiać po dokonaniu prac rozbiórkowych i zweryfikowaniu wymiarów.
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Remont dachu, elewacji wraz zRemont dachu, elewacji wraz z
dociepleniem i remontem klatki schodowejdociepleniem i remontem klatki schodowej

budynku mieszkalnego wielorodzinnegobudynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Śródmiejskiej 16 w Kaliszuprzy ul. Śródmiejskiej 16 w Kaliszu

Kalisz obręb: 0025 nr działki: 246Kalisz obręb: 0025 nr działki: 246
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Wszystkie kominy w złym stanie technicznymWszystkie kominy w złym stanie technicznym
zakwalifikowano do przemurowaniazakwalifikowano do przemurowania
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Remont konstrukcji dachowej, nowa poszycie połaciRemont konstrukcji dachowej, nowa poszycie połaci
dachowej z dachówki ceramicznej karpiówki wdachowej z dachówki ceramicznej karpiówki w
koronkę w kolorze naturalnej czerwienikoronkę w kolorze naturalnej czerwieni

Remont konstrukcji dachowej, nowa poszycieRemont konstrukcji dachowej, nowa poszycie
połaci dachowej z dachówki ceramicznej karpiówkipołaci dachowej z dachówki ceramicznej karpiówki
w koronkę w kolorze naturalnej czerwieniw koronkę w kolorze naturalnej czerwieni

Obróbka blacharskaObróbka blacharska
gzymsugzymsu

Odtworzenie studzienki piwnicznej,Odtworzenie studzienki piwnicznej,
wymiana okna piwnicznegowymiana okna piwnicznego

Odtworzenie studzienki piwnicznej,Odtworzenie studzienki piwnicznej,
wymiana okna piwnicznegowymiana okna piwnicznego
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Remont tynków wrazRemont tynków wraz
z profilami i wystrojamiz profilami i wystrojami
elewacyjnymielewacyjnymi
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LEGENDALEGENDA
Oznaczenie nowej stolarki okiennej i drzwiowej zakwalifikowanej doOznaczenie nowej stolarki okiennej i drzwiowej zakwalifikowanej do
wymianywymiany D1D1

O1O1

Zarysowania murów wzmocnione systemowymi prętami zbrojeniowymiZarysowania murów wzmocnione systemowymi prętami zbrojeniowymi

±0,00±0,00Koty wysokościoweKoty wysokościowe
Zamurowania w obrębie elewacjiZamurowania w obrębie elewacji

UWAGI:UWAGI:
1. Tynki wraz z profilami i wystrojami elewacyjnymi elewacji frontowych należy poddać remontowi - 40% powierzchni tynków zakwalifikowano do skucia i odtworzenia.1. Tynki wraz z profilami i wystrojami elewacyjnymi elewacji frontowych należy poddać remontowi - 40% powierzchni tynków zakwalifikowano do skucia i odtworzenia.
2. 2. Wysokość Wysokość balustrady balustrady balkonowej balkonowej należy należy zwiększyć zwiększyć do do zgodnej zgodnej z z przepisami przepisami wysokości wysokości 1,10 1,10 m m poprzez poprzez zamontowanie zamontowanie dodatkowej dodatkowej poręczy, poręczy, formą formą nawiązującą nawiązującą do do 

istniejącej balustrady.istniejącej balustrady.
3. 3. Wszystkie Wszystkie elementy elementy kowalsko-ślusarskie kowalsko-ślusarskie w w obrębie obrębie elewacji elewacji należy należy poddać poddać renowacji renowacji wraz wraz z z wykonaniem wykonaniem nowych nowych powłok powłok malarskich malarskich i i uzupełnieniem uzupełnieniem brakujących brakujących 

elementów.elementów.
4. Wszystkie markizy, rolety, anteny, przewody kablowe znajdujące się na elewacjach należy zdemontować na czas robót, oraz zamontować po zakończeniu prac.4. Wszystkie markizy, rolety, anteny, przewody kablowe znajdujące się na elewacjach należy zdemontować na czas robót, oraz zamontować po zakończeniu prac.
5. 5. Istniejące Istniejące studzienki studzienki piwniczne piwniczne należy należy rozebrać, rozebrać, po po zakończeniu zakończeniu prac prac związanych związanych z z izolacją izolacją ścian ścian fundamentowych fundamentowych należy należy je je odtworzyć odtworzyć z z przykryciem przykryciem ich ich rusztami rusztami ze ze stali stali 

ocynkowanej.ocynkowanej.
6. Wszystkie obróbki blacharskie i parapety należy wykonać ze stali ocynkowanej, powlekanej gr. 0,5 mm.6. Wszystkie obróbki blacharskie i parapety należy wykonać ze stali ocynkowanej, powlekanej gr. 0,5 mm.
7. Odwodnienie połaci dachowej budynku poprzez systemowe rynny Ø150 mm i rury spustowe Ø120 mm ze stali ocynkowanej, powlekanej w kolorze ceglastym.7. Odwodnienie połaci dachowej budynku poprzez systemowe rynny Ø150 mm i rury spustowe Ø120 mm ze stali ocynkowanej, powlekanej w kolorze ceglastym.
8. 8. Kolorystykę Kolorystykę powłok powłok malarskich malarskich tynków tynków zewnętrznych zewnętrznych wykonać wykonać wg. wg. projektu projektu kolorystyki kolorystyki uzgodnionego uzgodnionego z Wojewódzkim z Wojewódzkim Urzędem Urzędem Ochrony Ochrony Zabytków Zabytków w w Poznaniu, Poznaniu, 

delegatura w Kaliszu załączonego do dokumentacji projektowej.delegatura w Kaliszu załączonego do dokumentacji projektowej.
9. Wszystkie wymiary / rzędne istniejącej zabudowy oraz wykonanych elementów przyjęte w projekcie należy zweryfikować na budowie.9. Wszystkie wymiary / rzędne istniejącej zabudowy oraz wykonanych elementów przyjęte w projekcie należy zweryfikować na budowie.
10. Materiały zamawiać po dokonaniu prac rozbiórkowych i zweryfikowaniu wymiarów.10. Materiały zamawiać po dokonaniu prac rozbiórkowych i zweryfikowaniu wymiarów.
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Remont dachu, elewacji wraz zRemont dachu, elewacji wraz z
dociepleniem i remontem klatki schodowejdociepleniem i remontem klatki schodowej

budynku mieszkalnego wielorodzinnegobudynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Śródmiejskiej 16 w Kaliszuprzy ul. Śródmiejskiej 16 w Kaliszu

Kalisz obręb: 0025 nr działki: 246Kalisz obręb: 0025 nr działki: 246

Miejski Zarząd Budynków MieszkalnychMiejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Dobrzycka 18 62-800 Kaliszul. Dobrzycka 18 62-800 Kalisz

mgr inż. Jakub Niciakmgr inż. Jakub Niciak
upr. bud. nr LBS/0113/PWBKb/18 w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeńupr. bud. nr LBS/0113/PWBKb/18 w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeńProjektant:Projektant:

Sprawdzający:Sprawdzający: mgr inż. arch. Wojciech Łosykmgr inż. arch. Wojciech Łosyk
upr. bud. nr 79/LUOKK/2016 w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeńupr. bud. nr 79/LUOKK/2016 w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeń

SprawdzajSprawdzającyący:: mgr inż. Marcin Perzmgr inż. Marcin Perz
upr. bud. nr WKP/0273/POOK/09 w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeńupr. bud. nr WKP/0273/POOK/09 w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeń

Stan projektowany - elewacja CDStan projektowany - elewacja CD

SP-3-03SP-3-031:1001:100420x297420x297



+15,59+15,59
+15,31+15,31

±0,00±0,00

+10,79+10,79

+8,99+8,99

+7,07+7,07

+5,28+5,28

+2,78+2,78

+12,08+12,08
+11,81+11,81

+18,14+18,14

+15,03+15,03

EE FF-1,48-1,48

930930

5959
+1,00+1,00

18
8

18
8

O4O4

ProjektowanyProjektowany
poziom cokołupoziom cokołu

Remont konstrukcji dachowej, nowa poszycieRemont konstrukcji dachowej, nowa poszycie
połaci dachowej z dachówki ceramicznej karpiówkipołaci dachowej z dachówki ceramicznej karpiówki
w koronkę w kolorze naturalnej czerwieniw koronkę w kolorze naturalnej czerwieni

Wszystkie kominy w złym stanie technicznymWszystkie kominy w złym stanie technicznym
zakwalifikowano do przemurowaniazakwalifikowano do przemurowania

Remont konstrukcji dachowej, nowa poszycieRemont konstrukcji dachowej, nowa poszycie
połaci dachowej z dachówki ceramicznej karpiówkipołaci dachowej z dachówki ceramicznej karpiówki
w koronkę w kolorze naturalnej czerwieniw koronkę w kolorze naturalnej czerwieni

Odtworzenie studzienki piwnicznej,Odtworzenie studzienki piwnicznej,
wymiana okna piwnicznegowymiana okna piwnicznego
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Ocieplenie ścian BSO płytami z wełnyOcieplenie ścian BSO płytami z wełny
mineralnej gr. 5 cm, tynk strukturalnymineralnej gr. 5 cm, tynk strukturalny

Ocieplenie ścian BSO styropianem XPSOcieplenie ścian BSO styropianem XPS
gr. 5 cm, tynk strukturalnygr. 5 cm, tynk strukturalny
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Wszystkie kominy w złym stanie technicznymWszystkie kominy w złym stanie technicznym
zakwalifikowano do przemurowaniazakwalifikowano do przemurowania
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ProjektowanyProjektowany
poziom cokołupoziom cokołu

Wypełnienie zamurowanychWypełnienie zamurowanych
otworów okiennych licując zotworów okiennych licując z
powierzchnią muru ścianypowierzchnią muru ściany
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Demontaż istniejącego przewoduDemontaż istniejącego przewodu
wentylacyjnego, montaż nowego przewoduwentylacyjnego, montaż nowego przewodu
o tożsamych parametrach co istniejącyo tożsamych parametrach co istniejący

Ocieplenie ścian BSO płytami z wełnyOcieplenie ścian BSO płytami z wełny
mineralnej gr. 5 cm, tynk strukturalnymineralnej gr. 5 cm, tynk strukturalny

Ocieplenie ścian BSO styropianem XPSOcieplenie ścian BSO styropianem XPS
gr. 5 cm, tynk strukturalnygr. 5 cm, tynk strukturalny

Remont konstrukcji dachowej, nowa poszycieRemont konstrukcji dachowej, nowa poszycie
połaci dachowej z dachówki ceramicznej karpiówkipołaci dachowej z dachówki ceramicznej karpiówki
w koronkę w kolorze naturalnej czerwieniw koronkę w kolorze naturalnej czerwieni
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LEGENDALEGENDA
Oznaczenie nowej stolarki okiennej i drzwiowej zakwalifikowanej doOznaczenie nowej stolarki okiennej i drzwiowej zakwalifikowanej do
wymianywymiany D1D1

O1O1

Zarysowania murów wzmocnione systemowymi prętami zbrojeniowymiZarysowania murów wzmocnione systemowymi prętami zbrojeniowymi

±0,00±0,00Koty wysokościoweKoty wysokościowe
Zamurowania w obrębie elewacjiZamurowania w obrębie elewacji

UWAGI:UWAGI:
1. 1. Ocieplenie ścian powyżej projektowanego poziomu cokołu w systemie BSO płytami z wełny mineralnej fasadowej gr. 5 cm, tynk strukturalny.Ocieplenie ścian powyżej projektowanego poziomu cokołu w systemie BSO płytami z wełny mineralnej fasadowej gr. 5 cm, tynk strukturalny.
2. Ocieplenie ścian fundamentowych do poziomu projektowanego cokołu w systemie BSO styropianem XPS gr. 5 cm, tynk strukturalny2. Ocieplenie ścian fundamentowych do poziomu projektowanego cokołu w systemie BSO styropianem XPS gr. 5 cm, tynk strukturalny
3. 3. Wszystkie Wszystkie elementy elementy kowalsko-ślusarskie kowalsko-ślusarskie w w obrębie obrębie elewacji elewacji należy należy poddać poddać renowacji renowacji wraz wraz z z wykonaniem wykonaniem nowych nowych powłok powłok malarskich malarskich i i uzupełnieniem uzupełnieniem brakujących brakujących 

elementów.elementów.
4. 4. Wszystkie Wszystkie anteny, anteny, przewody przewody kablowe, kablowe, kominki kominki wentylacyjne, wentylacyjne, przewody przewody wentylacyjne wentylacyjne i i agregaty agregaty znajdujące znajdujące się się w w obrębie obrębie elewacji elewacji należy należy zdemontować zdemontować na na czas czas robót, robót, oraz oraz 

zamontować po zakończeniu prac.zamontować po zakończeniu prac.
5. 5. Istniejące Istniejące studzienki studzienki piwniczne piwniczne należy należy rozebrać, rozebrać, po po zakończeniu zakończeniu prac prac związanych związanych z z izolacją izolacją ścian ścian fundamentowych fundamentowych należy należy je je odtworzyć odtworzyć z z przykryciem przykryciem ich ich rusztami rusztami ze ze stali stali 

ocynkowanej.ocynkowanej.
6. Wszystkie obróbki blacharskie i parapety należy wykonać ze stali ocynkowanej, powlekanej gr. 0,5 mm.6. Wszystkie obróbki blacharskie i parapety należy wykonać ze stali ocynkowanej, powlekanej gr. 0,5 mm.
7. Odwodnienie połaci dachowej budynku poprzez systemowe rynny Ø150 mm i rury spustowe Ø120 mm ze stali ocynkowanej, powlekanej w kolorze ceglastym.7. Odwodnienie połaci dachowej budynku poprzez systemowe rynny Ø150 mm i rury spustowe Ø120 mm ze stali ocynkowanej, powlekanej w kolorze ceglastym.
8. 8. Kolorystykę Kolorystykę powłok powłok malarskich malarskich tynków tynków zewnętrznych zewnętrznych wykonać wykonać wg. wg. projektu projektu kolorystyki kolorystyki uzgodnionego uzgodnionego z Wojewódzkim z Wojewódzkim Urzędem Urzędem Ochrony Ochrony Zabytków Zabytków w w Poznaniu, Poznaniu, delegatura delegatura 

w Kaliszu załączonego do dokumentacji projektowej.w Kaliszu załączonego do dokumentacji projektowej.
9. Wszystkie wymiary / rzędne istniejącej zabudowy oraz wykonanych elementów przyjęte w projekcie należy zweryfikować na budowie.9. Wszystkie wymiary / rzędne istniejącej zabudowy oraz wykonanych elementów przyjęte w projekcie należy zweryfikować na budowie.
10. Materiały zamawiać po dokonaniu prac rozbiórkowych i zweryfikowaniu wymiarów.10. Materiały zamawiać po dokonaniu prac rozbiórkowych i zweryfikowaniu wymiarów.
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Remont dachu, elewacji wraz zRemont dachu, elewacji wraz z
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budynku mieszkalnego wielorodzinnegobudynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Śródmiejskiej 16 w Kaliszuprzy ul. Śródmiejskiej 16 w Kaliszu

Kalisz obręb: 0025 nr działki: 246Kalisz obręb: 0025 nr działki: 246
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Agregat obsługujący restaurację,Agregat obsługujący restaurację,
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Remont konstrukcji dachowej, nowa poszycie połaci
dachowej z dachówki ceramicznej karpiówki w
koronkę w kolorze naturalnej czerwieni

Remont konstrukcji dachowej, nowa poszycieRemont konstrukcji dachowej, nowa poszycie
połaci dachowej z dachówki ceramicznej karpiówkipołaci dachowej z dachówki ceramicznej karpiówki
w koronkę w kolorze naturalnej czerwieniw koronkę w kolorze naturalnej czerwieni
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poziom cokołupoziom cokołu
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Remont konstrukcji dachowej, nowa poszycie połaci
dachowej z dachówki ceramicznej karpiówki w
koronkę w kolorze naturalnej czerwieni
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wymiana okna piwnicznegowymiana okna piwnicznego
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Ocieplenie ścian BSO styropianemOcieplenie ścian BSO styropianem
XPS gr. 5 cm, tynk strukturalnyXPS gr. 5 cm, tynk strukturalny

Ocieplenie ścian BSO płytami z wełnyOcieplenie ścian BSO płytami z wełny
mineralnej gr. 5 cm, tynk strukturalnymineralnej gr. 5 cm, tynk strukturalny
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Świętego Stanisława

Świętego Stanisława

Śr
ód

m
ie

jsk
a

Śr
ód

m
ie

jsk
a

Kazimierzowska

Kazimierzowska

AA

BB

CC

DD

EE FF
GG

HH
NN

LEGENDALEGENDA
Oznaczenie nowej stolarki okiennej i drzwiowej zakwalifikowanej doOznaczenie nowej stolarki okiennej i drzwiowej zakwalifikowanej do
wymianywymiany D1D1

O1O1

Zarysowania murów wzmocnione systemowymi prętami zbrojeniowymiZarysowania murów wzmocnione systemowymi prętami zbrojeniowymi

±0,00±0,00Koty wysokościoweKoty wysokościowe
Zamurowania w obrębie elewacjiZamurowania w obrębie elewacji

UWAGI:UWAGI:
1. 1. Ocieplenie ścian powyżej projektowanego poziomu cokołu w systemie BSO płytami z wełny mineralnej fasadowej gr. 5 cm, tynk strukturalny.Ocieplenie ścian powyżej projektowanego poziomu cokołu w systemie BSO płytami z wełny mineralnej fasadowej gr. 5 cm, tynk strukturalny.
2. Ocieplenie ścian fundamentowych do poziomu projektowanego cokołu w systemie BSO styropianem XPS gr. 5 cm, tynk strukturalny2. Ocieplenie ścian fundamentowych do poziomu projektowanego cokołu w systemie BSO styropianem XPS gr. 5 cm, tynk strukturalny
3. 3. Wszystkie Wszystkie elementy elementy kowalsko-ślusarskie kowalsko-ślusarskie w w obrębie obrębie elewacji elewacji należy należy poddać poddać renowacji renowacji wraz wraz z z wykonaniem wykonaniem nowych nowych powłok powłok malarskich malarskich i i uzupełnieniem uzupełnieniem brakujących brakujących 

elementów.elementów.
4. 4. Wszystkie Wszystkie anteny, anteny, przewody przewody kablowe, kablowe, kominki kominki wentylacyjne, wentylacyjne, przewody przewody wentylacyjne wentylacyjne i i agregaty agregaty znajdujące znajdujące się się w w obrębie obrębie elewacji elewacji należy należy zdemontować zdemontować na na czas czas robót, robót, oraz oraz 

zamontować po zakończeniu prac.zamontować po zakończeniu prac.
5. 5. Istniejące Istniejące studzienki studzienki piwniczne piwniczne należy należy rozebrać, rozebrać, po po zakończeniu zakończeniu prac prac związanych związanych z z izolacją izolacją ścian ścian fundamentowych fundamentowych należy należy je je odtworzyć odtworzyć z z przykryciem przykryciem ich ich rusztami rusztami ze ze stali stali 

ocynkowanej.ocynkowanej.
6. Wszystkie obróbki blacharskie i parapety należy wykonać ze stali ocynkowanej, powlekanej gr. 0,5 mm.6. Wszystkie obróbki blacharskie i parapety należy wykonać ze stali ocynkowanej, powlekanej gr. 0,5 mm.
7. Odwodnienie połaci dachowej budynku poprzez systemowe rynny Ø150 mm i rury spustowe Ø120 mm ze stali ocynkowanej, powlekanej w kolorze ceglastym.7. Odwodnienie połaci dachowej budynku poprzez systemowe rynny Ø150 mm i rury spustowe Ø120 mm ze stali ocynkowanej, powlekanej w kolorze ceglastym.
8. 8. Kolorystykę Kolorystykę powłok powłok malarskich malarskich tynków tynków zewnętrznych zewnętrznych wykonać wykonać wg. wg. projektu projektu kolorystyki kolorystyki uzgodnionego uzgodnionego z Wojewódzkim z Wojewódzkim Urzędem Urzędem Ochrony Ochrony Zabytków Zabytków w w Poznaniu, Poznaniu, delegatura delegatura 

w Kaliszu załączonego do dokumentacji projektowej.w Kaliszu załączonego do dokumentacji projektowej.
9. Wszystkie wymiary / rzędne istniejącej zabudowy oraz wykonanych elementów przyjęte w projekcie należy zweryfikować na budowie.9. Wszystkie wymiary / rzędne istniejącej zabudowy oraz wykonanych elementów przyjęte w projekcie należy zweryfikować na budowie.
10. Materiały zamawiać po dokonaniu prac rozbiórkowych i zweryfikowaniu wymiarów.10. Materiały zamawiać po dokonaniu prac rozbiórkowych i zweryfikowaniu wymiarów.
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UWAGI:UWAGI:
1. Istniejące pokrycie dachowe zakwalifikowano do rozbiórki, nowe pokrycie dachowe wykonać z dachówki ceramicznej karpiówki układanej w koronkę w kolorze naturalnej czerwieni.1. Istniejące pokrycie dachowe zakwalifikowano do rozbiórki, nowe pokrycie dachowe wykonać z dachówki ceramicznej karpiówki układanej w koronkę w kolorze naturalnej czerwieni.
2. Wszystkie kominy murowane w złym stanie technicznym zakwalifikowano do przemurowania od poziomu stropu poddasza, z zachowaniem ich wysokości i gabarytów.2. Wszystkie kominy murowane w złym stanie technicznym zakwalifikowano do przemurowania od poziomu stropu poddasza, z zachowaniem ich wysokości i gabarytów.
3. W połaci dachowej należy zamontować wyłazy dachowe 80x80 cm.3. W połaci dachowej należy zamontować wyłazy dachowe 80x80 cm.
4. Na połaci dachowej należy zamontować płotki śniegowe oraz elementy komunikacyjne zapewniające dostęp z wyłazów dachowych do kominów.4. Na połaci dachowej należy zamontować płotki śniegowe oraz elementy komunikacyjne zapewniające dostęp z wyłazów dachowych do kominów.
5. Wszystkie okna połaciowe typu wole oko należy odtworzyć z zachowaniem ich gabarytów oraz lokalizacji.5. Wszystkie okna połaciowe typu wole oko należy odtworzyć z zachowaniem ich gabarytów oraz lokalizacji.
6. 6. Odwodnienie połaci dachowej budynku poprzez systemowe rynny Ø150 mm i rury spustowe Ø120 mm ze stali ocynkowanej, powlekanej w kolorze ceglastym.Odwodnienie połaci dachowej budynku poprzez systemowe rynny Ø150 mm i rury spustowe Ø120 mm ze stali ocynkowanej, powlekanej w kolorze ceglastym.
7. Wszystkie anteny, przewody kablowe, kominki wentylacyjne, znajdujące się w obrębie połaci dachowej należy zdemontować na czas robót, oraz zamontować po zakończeniu prac.7. Wszystkie anteny, przewody kablowe, kominki wentylacyjne, znajdujące się w obrębie połaci dachowej należy zdemontować na czas robót, oraz zamontować po zakończeniu prac.
8. Wszystkie obróbki blacharskie należy wykonać ze stali ocynkowanej, powlekanej gr. 0,5 mm.8. Wszystkie obróbki blacharskie należy wykonać ze stali ocynkowanej, powlekanej gr. 0,5 mm.
9. Wszystkie wymiary / rzędne istniejącej zabudowy oraz wykonanych elementów przyjęte w projekcie należy zweryfikować na budowie.9. Wszystkie wymiary / rzędne istniejącej zabudowy oraz wykonanych elementów przyjęte w projekcie należy zweryfikować na budowie.
10. Materiały zamawiać po dokonaniu prac rozbiórkowych i zweryfikowaniu wymiarów.10. Materiały zamawiać po dokonaniu prac rozbiórkowych i zweryfikowaniu wymiarów.
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UWAGI:UWAGI:
1. Remont tynków - 50% powierzchni tynków zakwalifikowano do skucia i odtworzenia, całość powierzchni tynków należy przetrzeć, wygładzić i pomalować.1. Remont tynków - 50% powierzchni tynków zakwalifikowano do skucia i odtworzenia, całość powierzchni tynków należy przetrzeć, wygładzić i pomalować.
2. Remont balustrad schodowych, nowy pochwut należy zamontować na wysokości 1,10 m.2. Remont balustrad schodowych, nowy pochwut należy zamontować na wysokości 1,10 m.
3. Posadzki klatki schodowej z lastryko do remontu - zakwalifikowano 70% powierzchni posadzek zakwalifikowano do naprawy.3. Posadzki klatki schodowej z lastryko do remontu - zakwalifikowano 70% powierzchni posadzek zakwalifikowano do naprawy.
4. 4. W W korytarzu korytarzu prowadzącym prowadzącym z z klatki klatki schodowej schodowej na na podwórze podwórze na na poziomie poziomie parteru, parteru, oraz oraz na na powierzchni powierzchni biegów biegów schodowych schodowych wraz wraz z z spocznikami spocznikami na na poziomie poziomie III III 

piętro-poddasze należy wykonać nowe posadzki z płytek ceramicznychpiętro-poddasze należy wykonać nowe posadzki z płytek ceramicznych
5. Z uwagi na brak dostępu do wszystkich pomieszczeń części wspólnych II i III piętra, na etapie ofertowania i wykonawstwa należy zweryfikować wymiary pomieszczeń.5. Z uwagi na brak dostępu do wszystkich pomieszczeń części wspólnych II i III piętra, na etapie ofertowania i wykonawstwa należy zweryfikować wymiary pomieszczeń.
6. 6. Kolor farby wg StoColor System 32120 - lamperiaKolor farby wg StoColor System 32120 - lamperia
7. 7. Kolor farby wg StoColor System  32123 - ściany i sufityKolor farby wg StoColor System  32123 - ściany i sufity
8. Wszystkie wymiary / rzędne istniejącej zabudowy oraz wykonanych elementów przyjęte w projekcie należy zweryfikować na budowie.8. Wszystkie wymiary / rzędne istniejącej zabudowy oraz wykonanych elementów przyjęte w projekcie należy zweryfikować na budowie.
9. Materiały zamawiać po dokonaniu prac rozbiórkowych i zweryfikowaniu wymiarów.9. Materiały zamawiać po dokonaniu prac rozbiórkowych i zweryfikowaniu wymiarów.
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Klatka schodowa częściKlatka schodowa części
budynku A na poziomiebudynku A na poziomie
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UWAGI:UWAGI:
1. 1. Remont Remont tynków tynków - - 50% 50% powierzchni powierzchni tynków tynków zakwalifikowano zakwalifikowano do do skucia skucia i i odtworzenia, odtworzenia, całość całość 

powierzchni tynków należy przetrzeć, wygładzić i pomalować.powierzchni tynków należy przetrzeć, wygładzić i pomalować.
2. Remont balustrad schodowych, nowy pochwut należy zamontować na wysokości 1,10 m.2. Remont balustrad schodowych, nowy pochwut należy zamontować na wysokości 1,10 m.
3. 3. Posadzki Posadzki klatki klatki schodowej schodowej z z lastryko lastryko do do remontu remontu - - zakwalifikowano zakwalifikowano 70% 70% powierzchni powierzchni posadzek posadzek 

zakwalifikowano do naprawy.zakwalifikowano do naprawy.
4. 4. Kolor farby wg StoColor System 32120 - lamperiaKolor farby wg StoColor System 32120 - lamperia
5. 5. Kolor farby wg StoColor System  32123 - ściany i sufityKolor farby wg StoColor System  32123 - ściany i sufity
6. 6. Wszystkie Wszystkie wymiary wymiary / / rzędne rzędne istniejącej istniejącej zabudowy zabudowy oraz oraz wykonanych wykonanych elementów elementów przyjęte przyjęte w w projekcie projekcie 

należy zweryfikować na budowie.należy zweryfikować na budowie.
7. Materiały zamawiać po dokonaniu prac rozbiórkowych i zweryfikowaniu wymiarów.7. Materiały zamawiać po dokonaniu prac rozbiórkowych i zweryfikowaniu wymiarów.

Nazwa rysunku:Nazwa rysunku:

Nazwa i adres inwestycji:Nazwa i adres inwestycji:

Nazwa i adres jednostki projektowej:Nazwa i adres jednostki projektowej:

Nazwa i adres inwestora:Nazwa i adres inwestora:

Format:Format: Skala:Skala:  Nr strony: Nr strony:Etap projektu:Etap projektu:

Data:Data:

 Nr rysunku: Nr rysunku:

mgr inż. arch. Paulina Kraszewskamgr inż. arch. Paulina Kraszewska
upr. bud. nr 80/LUOKK/2016 w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeńupr. bud. nr 80/LUOKK/2016 w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeńProjektant:Projektant: PodpisPodpis::

Podpis:Podpis:

Podpis:Podpis:

Podpis:Podpis:

21.06.201921.06.2019

PROJEKT BUDOWLANYPROJEKT BUDOWLANYARTMOST S.C.ARTMOST S.C.
ul.Rybaki 6a/6, 61-883 Poznańul.Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

Remont dachu, elewacji wraz zRemont dachu, elewacji wraz z
dociepleniem i remontem klatki schodowejdociepleniem i remontem klatki schodowej

budynku mieszkalnego wielorodzinnegobudynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Śródmiejskiej 16 w Kaliszuprzy ul. Śródmiejskiej 16 w Kaliszu

Kalisz obręb: 0025 nr działki: 246Kalisz obręb: 0025 nr działki: 246

Miejski Zarząd Budynków MieszkalnychMiejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Dobrzycka 18 62-800 Kaliszul. Dobrzycka 18 62-800 Kalisz

mgr inż. Jakub Niciakmgr inż. Jakub Niciak
upr. bud. nr LBS/0113/PWBKb/18 w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeńupr. bud. nr LBS/0113/PWBKb/18 w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeńProjektant:Projektant:

Sprawdzający:Sprawdzający: mgr inż. arch. Wojciech Łosykmgr inż. arch. Wojciech Łosyk
upr. bud. nr 79/LUOKK/2016 w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeńupr. bud. nr 79/LUOKK/2016 w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeń

SprawdzajSprawdzającyący:: mgr inż. Marcin Perzmgr inż. Marcin Perz
upr. bud. nr WKP/0273/POOK/09 w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeńupr. bud. nr WKP/0273/POOK/09 w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeń

Klatka schodowa części budynku B - stan projektowanyKlatka schodowa części budynku B - stan projektowany

SP-3-08SP-3-081:1001:100420x297420x297

BB BB

BB BB

BB BB

BB BB

NN

Klatka schodowa części budynku B naKlatka schodowa części budynku B na
poziomie parterupoziomie parteru
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Klatka schodowa części budynku B naKlatka schodowa części budynku B na
poziomie I piętrapoziomie I piętra
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Klatka schodowa części budynku B naKlatka schodowa części budynku B na
poziomie II piętrapoziomie II piętra

skala 1:100skala 1:100
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Klatka schodowa części budynku B naKlatka schodowa części budynku B na
poziomie poddaszapoziomie poddasza

skala 1:100skala 1:100

Malowanie lamperiiMalowanie lamperii
do wysokości 1,50 mdo wysokości 1,50 m

Remont balustradyRemont balustrady
- nowy pochwyt na- nowy pochwyt na
wysokości 1,10 mwysokości 1,10 m

Remont balustradyRemont balustrady
- nowy pochwyt na- nowy pochwyt na
wysokości 1,10 mwysokości 1,10 m

Remont balustradyRemont balustrady
- nowy pochwyt na- nowy pochwyt na
wysokości 1,10 mwysokości 1,10 m

Remont balustradyRemont balustrady
- nowy pochwyt na- nowy pochwyt na
wysokości 1,10 mwysokości 1,10 m

Remont posadzkiRemont posadzki
lastrykolastryko

Remont posadzkiRemont posadzki
lastrykolastryko

Remont posadzkiRemont posadzki
lastrykolastryko

Remont posadzkiRemont posadzki
lastrykolastryko

Montaż nowego zadaszeniaMontaż nowego zadaszenia
prefabrykowanego 200x100 cmprefabrykowanego 200x100 cm
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ProjektowanyProjektowany
poziom cokołupoziom cokołu

Remont tynków jak naRemont tynków jak na
elewacjach frontowychelewacjach frontowych

Renowacja kratyRenowacja kraty

Podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cmPodsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm
Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanegoWarstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego
stabilizowana mechaniecznie, gr. 15 cmstabilizowana mechaniecznie, gr. 15 cm

Kostka betonowa typu polbruk z fazą gr. 8 cmKostka betonowa typu polbruk z fazą gr. 8 cm

Grunt rodzimyGrunt rodzimy

Warstwa zbrojąca z siatką z włókna szklanegoWarstwa zbrojąca z siatką z włókna szklanego
Płyty ze styropianu XPS gr. 5 cmPłyty ze styropianu XPS gr. 5 cm

Modyfikowana tworzywami sztucznymi,Modyfikowana tworzywami sztucznymi,
dwuskładnikowa bitumiczna powłoka uszczelniającadwuskładnikowa bitumiczna powłoka uszczelniająca

Tynk strukturalnyTynk strukturalny

Ściana budynkuŚciana budynku

Detal nawierzchni podwórza i docieplenia ścianDetal nawierzchni podwórza i docieplenia ścian
s1:10s1:10

Folia kubełkowaFolia kubełkowa
Płyty ze styropianu XPS gr. 5 cmPłyty ze styropianu XPS gr. 5 cm

Modyfikowana tworzywami sztucznymi,Modyfikowana tworzywami sztucznymi,
dwuskładnikowa bitumiczna powłoka uszczelniającadwuskładnikowa bitumiczna powłoka uszczelniająca

Piasek zasypowyPiasek zasypowy

Istniejące ściany fundamentoweIstniejące ściany fundamentowe

Tynk strukturalnyTynk strukturalny
Warstwa zbrojonej siatką z włókna szklanegoWarstwa zbrojonej siatką z włókna szklanego

Płyty z  twardej wełny mineralnej gr. 5 cmPłyty z  twardej wełny mineralnej gr. 5 cm
Ściana budynkuŚciana budynku

2 %2 %

Poziom projektowanego cokołuPoziom projektowanego cokołu

LEGENDALEGENDA
Oznaczenie nowej stolarki okiennej i drzwiowej zakwalifikowanej doOznaczenie nowej stolarki okiennej i drzwiowej zakwalifikowanej do
wymianywymiany D1D1

O1O1

±0,00±0,00Koty wysokościoweKoty wysokościowe
Nawierzchnia z kostki betonowejNawierzchnia z kostki betonowej

KKIstniejące studzienki kanalizacyjneIstniejące studzienki kanalizacyjne

UWAGI:UWAGI:
1. 1. Ocieplenie ścian powyżej projektowanego poziomu cokołu w systemie BSO płytami z wełny mineralnej fasadowej gr. 5 cm, tynk strukturalny.Ocieplenie ścian powyżej projektowanego poziomu cokołu w systemie BSO płytami z wełny mineralnej fasadowej gr. 5 cm, tynk strukturalny.
2. Ocieplenie ścian fundamentowych do poziomu projektowanego cokołu w systemie BSO styropianem XPS gr. 5 cm, tynk strukturalny2. Ocieplenie ścian fundamentowych do poziomu projektowanego cokołu w systemie BSO styropianem XPS gr. 5 cm, tynk strukturalny
3. 3. Wszystkie Wszystkie elementy elementy kowalsko-ślusarskie kowalsko-ślusarskie w w obrębie obrębie elewacji elewacji należy należy poddać poddać renowacji renowacji wraz wraz z z wykonaniem wykonaniem nowych nowych powłok powłok malarskich malarskich i i uzupełnieniem uzupełnieniem brakujących brakujących 

elementów.elementów.
4. 4. Wszystkie Wszystkie anteny, anteny, przewody przewody kablowe, kablowe, kominki kominki wentylacyjne, wentylacyjne, przewody przewody wentylacyjne wentylacyjne i i agregaty agregaty znajdujące znajdujące się się w w obrębie obrębie elewacji elewacji należy należy zdemontować zdemontować na na czas czas robót, robót, oraz oraz 

zamontować po zakończeniu prac.zamontować po zakończeniu prac.
5. 5. Istniejące Istniejące studzienki studzienki piwniczne piwniczne należy należy rozebrać, rozebrać, po po zakończeniu zakończeniu prac prac związanych związanych z z izolacją izolacją ścian ścian fundamentowych fundamentowych należy należy je je odtworzyć odtworzyć z z przykryciem przykryciem ich ich rusztami rusztami ze ze stali stali 

ocynkowanej.ocynkowanej.
6. Wszystkie obróbki blacharskie i parapety należy wykonać ze stali ocynkowanej, powlekanej gr. 0,5 mm.6. Wszystkie obróbki blacharskie i parapety należy wykonać ze stali ocynkowanej, powlekanej gr. 0,5 mm.
7. Odwodnienie połaci dachowej budynku poprzez systemowe rynny Ø150 mm i rury spustowe Ø120 mm ze stali ocynkowanej, powlekanej w kolorze ceglastym.7. Odwodnienie połaci dachowej budynku poprzez systemowe rynny Ø150 mm i rury spustowe Ø120 mm ze stali ocynkowanej, powlekanej w kolorze ceglastym.
8. 8. Kolorystykę Kolorystykę powłok powłok malarskich malarskich tynków tynków zewnętrznych zewnętrznych wykonać wykonać wg. wg. projektu projektu kolorystyki kolorystyki uzgodnionego uzgodnionego z Wojewódzkim z Wojewódzkim Urzędem Urzędem Ochrony Ochrony Zabytków Zabytków w w Poznaniu, Poznaniu, delegatura delegatura 

w Kaliszu załączonego do dokumentacji projektowej.w Kaliszu załączonego do dokumentacji projektowej.
9. Wszystkie wymiary / rzędne istniejącej zabudowy oraz wykonanych elementów przyjęte w projekcie należy zweryfikować na budowie.9. Wszystkie wymiary / rzędne istniejącej zabudowy oraz wykonanych elementów przyjęte w projekcie należy zweryfikować na budowie.
10. Materiały zamawiać po dokonaniu prac rozbiórkowych i zweryfikowaniu wymiarów.10. Materiały zamawiać po dokonaniu prac rozbiórkowych i zweryfikowaniu wymiarów.
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Rzut podwórza wraz z bramą wejściowąRzut podwórza wraz z bramą wejściową
skala 1:100skala 1:100 NNPrzekrój C-C przez bramę wejściowąPrzekrój C-C przez bramę wejściową

skala 1:100skala 1:100

CC
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Na istniejącej studzience kanalizacyjnejNa istniejącej studzience kanalizacyjnej
zamontować żeliwny wpust uliczny 400x600cmzamontować żeliwny wpust uliczny 400x600cm
na kołnierzu pełnym, rzędną wierzchu studzienkina kołnierzu pełnym, rzędną wierzchu studzienki
dostosować do spadków układanej nawierzchnidostosować do spadków układanej nawierzchni

Agregat obsługujący restaurację,Agregat obsługujący restaurację,
należy zdemontować na czas robótnależy zdemontować na czas robót

Agregat obsługujący restaurację,Agregat obsługujący restaurację,
należy zdemontować na czas robótnależy zdemontować na czas robót

Montaż nowego zadaszeniaMontaż nowego zadaszenia
prefabrykowanego 200x100 cmprefabrykowanego 200x100 cm

Montaż nowego zadaszeniaMontaż nowego zadaszenia
prefabrykowanego 200x100 cmprefabrykowanego 200x100 cm

Odtworzenie studzienki piwnicznej,Odtworzenie studzienki piwnicznej,
wymiana okna piwnicznegowymiana okna piwnicznego

Nowa nawierzchnia podwórza z kostkiNowa nawierzchnia podwórza z kostki
betonowej prostokątnej gr. 6 cmbetonowej prostokątnej gr. 6 cm
układana ze spadkami w kierunkuukładana ze spadkami w kierunku
wpustu ulicznegowpustu ulicznego

Profil cokołowyProfil cokołowy
- listwa startowa- listwa startowa
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Tynk strukturalnyTynk strukturalny
Warstwa zbrojonej siatką z włókna szklanegoWarstwa zbrojonej siatką z włókna szklanego
Płyty z  twardej wełny mineralnej gr. 5 cmPłyty z  twardej wełny mineralnej gr. 5 cm
Ściana budynkuŚciana budynku
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ZADASZENIE WEJŚCIAZADASZENIE WEJŚCIA

Wypełnienie poliwęglan komorowyWypełnienie poliwęglan komorowy
8mm w kolorze bezbarwnym8mm w kolorze bezbarwnym

Konstrukcja aluminiowa 40x25x2mmKonstrukcja aluminiowa 40x25x2mm

Mocowanie konstrukcji za pomocąMocowanie konstrukcji za pomocą
chemicznych kotewchemicznych kotew

MOCOWANIE ZADASZENIA DO ŚCIANYMOCOWANIE ZADASZENIA DO ŚCIANY
S1:5S1:5

Profil aluminiowyProfil aluminiowy

Kotwa stalowa M10 osadzona w murzeKotwa stalowa M10 osadzona w murze
na kotwę chemiczną na gł. min. 100mmna kotwę chemiczną na gł. min. 100mm

WIDOK Z BOKUWIDOK Z BOKU
S1:10S1:10

WIDOK Z GÓRYWIDOK Z GÓRY
S1:30S1:30

WIDOK Z PRZODUWIDOK Z PRZODU
S1:30S1:30

WIDOK Z BOKUWIDOK Z BOKU
S1:30S1:30
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ZESTAWIENIE WYMIENIANEJ STOLARKI OKIENNEJZESTAWIENIE WYMIENIANEJ STOLARKI OKIENNEJ

Lp.Lp. SymbolSymbol SchematSchemat Wymiar [cm]Wymiar [cm]
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Rodzaj okna:Rodzaj okna: Okno w profilach drewnianych, na wzór Okno w profilach drewnianych, na wzór
istniejącej stolarki zabytkowej - elewacje frontoweistniejącej stolarki zabytkowej - elewacje frontowe
Typ okna:Typ okna: Zewnętrzne, czteroskrzydłowe Zewnętrzne, czteroskrzydłowe
Kolorystyka:Kolorystyka: Białe Białe
Sposób otwierania:Sposób otwierania: Rozwierne, rozwierno-uchylne Rozwierne, rozwierno-uchylne
Rodzaj skrzydeł:Rodzaj skrzydeł: Profile drewniane w kolorze białym, Profile drewniane w kolorze białym,
szyby zespolone; Współczynnik przenikania ciepła dlaszyby zespolone; Współczynnik przenikania ciepła dla
całego okna Uc(max)=1,1 W/Km2całego okna Uc(max)=1,1 W/Km2
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Rodzaj okna:Rodzaj okna: Drzwi balkonowe w profilach drewnianych, Drzwi balkonowe w profilach drewnianych,
na wzór istniejącej stolarki zabytkowej - elewacje frontowena wzór istniejącej stolarki zabytkowej - elewacje frontowe
Typ okna:Typ okna: Zewnętrzne, czteroskrzydłowe Zewnętrzne, czteroskrzydłowe
Kolorystyka:Kolorystyka: Białe Białe
Sposób otwierania:Sposób otwierania: Rozwierne, rozwierno-uchylne Rozwierne, rozwierno-uchylne
Rodzaj skrzydeł:Rodzaj skrzydeł: Profile drewniane w kolorze białym, Profile drewniane w kolorze białym,
szyby zespolone; Współczynnik przenikania ciepła dlaszyby zespolone; Współczynnik przenikania ciepła dla
całego okna Uc(max)=1,1 W/Km2całego okna Uc(max)=1,1 W/Km2
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Rodzaj okna:Rodzaj okna: Okno w profilach drewnianych, na wzór Okno w profilach drewnianych, na wzór
istniejącej stolarki zabytkowej - elewacje frontoweistniejącej stolarki zabytkowej - elewacje frontowe
Typ okna:Typ okna: Zewnętrzne, dwuskrzydłowe, górne Zewnętrzne, dwuskrzydłowe, górne
przeszklenie stałeprzeszklenie stałe
Kolorystyka:Kolorystyka: Białe Białe
Sposób otwierania:Sposób otwierania: Rozwierne, rozwierno-uchylne Rozwierne, rozwierno-uchylne
Rodzaj skrzydeł:Rodzaj skrzydeł: Profile drewniane w kolorze białym, Profile drewniane w kolorze białym,
szyby zespolone; Współczynnik przenikania ciepła dlaszyby zespolone; Współczynnik przenikania ciepła dla
całego okna Uc(max)=1,1 W/Km2całego okna Uc(max)=1,1 W/Km2

Rodzaj okna:Rodzaj okna: Okno w profilach pcw, na wzór istniejącej Okno w profilach pcw, na wzór istniejącej
stolarki pcw na elewacjach od podwórzastolarki pcw na elewacjach od podwórza
Typ okna:Typ okna: Zewnętrzne, dwuskrzydłowe Zewnętrzne, dwuskrzydłowe
Kolorystyka:Kolorystyka: Białe Białe
Sposób otwierania:Sposób otwierania: Rozwierno-uchylne, uchylne Rozwierno-uchylne, uchylne
Rodzaj skrzydeł:Rodzaj skrzydeł: Profile pcw w kolorze białym, Profile pcw w kolorze białym,
szyby zespolone; Współczynnik przenikania ciepła dlaszyby zespolone; Współczynnik przenikania ciepła dla
całego okna Uc(max)=1,1 W/Km2całego okna Uc(max)=1,1 W/Km2
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budynku mieszkalnego wielorodzinnegobudynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Śródmiejskiej 16 w Kaliszuprzy ul. Śródmiejskiej 16 w Kaliszu

Kalisz obręb: 0025 nr działki: 246Kalisz obręb: 0025 nr działki: 246
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mgr inż. Jakub Niciakmgr inż. Jakub Niciak
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Sprawdzający:Sprawdzający: mgr inż. arch. Wojciech Łosykmgr inż. arch. Wojciech Łosyk
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SprawdzajSprawdzającyący:: mgr inż. Marcin Perzmgr inż. Marcin Perz
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Uwagi:Uwagi:
1. 1. Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wszystkie wymiary otworów na budowie.Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wszystkie wymiary otworów na budowie.
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Rodzaj okna:Rodzaj okna: Okno w profilach pcw, na wzór istniejącej Okno w profilach pcw, na wzór istniejącej
stolarki pcw na elewacjach od podwórzastolarki pcw na elewacjach od podwórza
Typ okna:Typ okna: Zewnętrzne, dwuskrzydłowe Zewnętrzne, dwuskrzydłowe
Kolorystyka:Kolorystyka: Białe Białe
Sposób otwierania:Sposób otwierania: Rozwierno-uchylne, uchylne Rozwierno-uchylne, uchylne
Rodzaj skrzydeł:Rodzaj skrzydeł: Profile pcw w kolorze białym, Profile pcw w kolorze białym,
szyby zespolone; Współczynnik przenikania ciepła dlaszyby zespolone; Współczynnik przenikania ciepła dla
całego okna Uc(max)=1,1 W/Km2całego okna Uc(max)=1,1 W/Km2

Rodzaj okna:Rodzaj okna: Okno w profilach pcw, na wzór istniejącej Okno w profilach pcw, na wzór istniejącej
stolarki pcw na elewacjach od podwórzastolarki pcw na elewacjach od podwórza
Typ okna:Typ okna: Zewnętrzne, dwuskrzydłowe Zewnętrzne, dwuskrzydłowe
Kolorystyka:Kolorystyka: Białe Białe
Sposób otwierania:Sposób otwierania: Rozwierno-uchylne, uchylne Rozwierno-uchylne, uchylne
Rodzaj skrzydeł:Rodzaj skrzydeł: Profile pcw w kolorze białym, Profile pcw w kolorze białym,
szyby zespolone; Współczynnik przenikania ciepła dlaszyby zespolone; Współczynnik przenikania ciepła dla
całego okna Uc(max)=1,1 W/Km2całego okna Uc(max)=1,1 W/Km2

Rodzaj okna:Rodzaj okna: Okno w profilach pcw, na wzór istniejącej Okno w profilach pcw, na wzór istniejącej
stolarki pcw na elewacjach od podwórzastolarki pcw na elewacjach od podwórza
Typ okna:Typ okna: Zewnętrzne, dwuskrzydłowe Zewnętrzne, dwuskrzydłowe
Kolorystyka:Kolorystyka: Białe Białe
Sposób otwierania:Sposób otwierania: Rozwierno-uchylne, uchylne Rozwierno-uchylne, uchylne
Rodzaj skrzydeł:Rodzaj skrzydeł: Profile pcw w kolorze białym, Profile pcw w kolorze białym,
szyby zespolone; Współczynnik przenikania ciepła dlaszyby zespolone; Współczynnik przenikania ciepła dla
całego okna Uc(max)=1,1 W/Km2całego okna Uc(max)=1,1 W/Km2

Rodzaj okna:Rodzaj okna: Okno w profilach pcw Okno w profilach pcw
Typ okna:Typ okna: Zewnętrzne, jednoskrzydłowe Zewnętrzne, jednoskrzydłowe
Kolorystyka:Kolorystyka: Białe Białe
Sposób otwierania:Sposób otwierania: Rozwierno-uchylne Rozwierno-uchylne
Rodzaj skrzydeł:Rodzaj skrzydeł: Profile pcw w kolorze białym, Profile pcw w kolorze białym,
szyby zespolone; Współczynnik przenikania ciepła dlaszyby zespolone; Współczynnik przenikania ciepła dla
całego okna Uc(max)=1,1 W/Km2całego okna Uc(max)=1,1 W/Km2

Nazwa rysunku:Nazwa rysunku:
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Uwagi:Uwagi:
1. 1. Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wszystkie wymiary otworów na budowie.Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wszystkie wymiary otworów na budowie.
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Rodzaj okna:Rodzaj okna: Okno w profilach drewnianych - elewacje Okno w profilach drewnianych - elewacje
frontowefrontowe
Typ okna:Typ okna: Zewnętrzne, połaciowe, jednoskrzydłowe typu Zewnętrzne, połaciowe, jednoskrzydłowe typu
"wole oko""wole oko"
Kolorystyka:Kolorystyka: Brązowe Brązowe
Sposób otwierania:Sposób otwierania: Uchylne Uchylne
Rodzaj skrzydeł:Rodzaj skrzydeł: Profile drewniane w kolorze białym, Profile drewniane w kolorze białym,
szyby zespolone; Współczynnik przenikania ciepła dlaszyby zespolone; Współczynnik przenikania ciepła dla
całego okna Uc(max)=1,3 W/Km2całego okna Uc(max)=1,3 W/Km2
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Rodzaj okna:Rodzaj okna: Okno w profilach pcw Okno w profilach pcw
Typ okna:Typ okna: Zewnętrzne, jednoskrzydłowe Zewnętrzne, jednoskrzydłowe
Kolorystyka:Kolorystyka: Białe Białe
Sposób otwierania:Sposób otwierania: Uchylne Uchylne
Rodzaj skrzydeł:Rodzaj skrzydeł: Profile pcw w kolorze białym, Profile pcw w kolorze białym,
szyby zespolone; Współczynnik przenikania ciepła dlaszyby zespolone; Współczynnik przenikania ciepła dla
całego okna Uc(max)=1,1 W/Km2całego okna Uc(max)=1,1 W/Km2

Rodzaj okna:Rodzaj okna: Okno w profilach pcw Okno w profilach pcw
Typ okna:Typ okna: Zewnętrzne, jednoskrzydłowe Zewnętrzne, jednoskrzydłowe
Kolorystyka:Kolorystyka: Białe Białe
Sposób otwierania:Sposób otwierania: Uchylne Uchylne
Rodzaj skrzydeł:Rodzaj skrzydeł: Profile pcw w kolorze białym, Profile pcw w kolorze białym,
szyby zespolone; Współczynnik przenikania ciepła dlaszyby zespolone; Współczynnik przenikania ciepła dla
całego okna Uc(max)=1,1 W/Km2całego okna Uc(max)=1,1 W/Km2
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Rodzaj okna:Rodzaj okna: Okno w profilach aluminiowych o klasie Okno w profilach aluminiowych o klasie
odporności ogniowej EI30odporności ogniowej EI30
Typ okna:Typ okna: Zewnętrzne, przeszklenia stałe Zewnętrzne, przeszklenia stałe
Kolorystyka:Kolorystyka: Brązowa, tożsama jak kolorystyka Brązowa, tożsama jak kolorystyka
istniejącego oknaistniejącego okna
Sposób otwierania:Sposób otwierania: Stałe, nie otwierane Stałe, nie otwierane
Rodzaj skrzydeł:Rodzaj skrzydeł: Profile aluminiowe Profile aluminiowe
szyby zespolone; Współczynnik przenikania ciepła dlaszyby zespolone; Współczynnik przenikania ciepła dla
całego okna Uc(max)=1,1 W/Km2, klasa odpornościcałego okna Uc(max)=1,1 W/Km2, klasa odporności
ogniowej EI30ogniowej EI30

HH
11208208 227227

22
7

22
7

208208

EI30EI30

Nazwa rysunku:Nazwa rysunku:

Nazwa i adres inwestycji:Nazwa i adres inwestycji:

Nazwa i adres jednostki projektowej:Nazwa i adres jednostki projektowej:

Nazwa i adres inwestora:Nazwa i adres inwestora:

Format:Format: Skala:Skala:  Nr strony: Nr strony:Etap projektu:Etap projektu:

Data:Data:

 Nr rysunku: Nr rysunku:

mgr inż. arch. Paulina Kraszewskamgr inż. arch. Paulina Kraszewska
upr. bud. nr 80/LUOKK/2016 w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeńupr. bud. nr 80/LUOKK/2016 w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeńProjektant:Projektant: PodpisPodpis::

Podpis:Podpis:

Podpis:Podpis:

Podpis:Podpis:

21.06.201921.06.2019

PROJEKT BUDOWLANYPROJEKT BUDOWLANYARTMOST S.C.ARTMOST S.C.
ul.Rybaki 6a/6, 61-883 Poznańul.Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

Remont dachu, elewacji wraz zRemont dachu, elewacji wraz z
dociepleniem i remontem klatki schodowejdociepleniem i remontem klatki schodowej

budynku mieszkalnego wielorodzinnegobudynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Śródmiejskiej 16 w Kaliszuprzy ul. Śródmiejskiej 16 w Kaliszu
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upr. bud. nr WKP/0273/POOK/09 w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeńupr. bud. nr WKP/0273/POOK/09 w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeń
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Zestawienie wymienianej stolarki okiennej 3/3Zestawienie wymienianej stolarki okiennej 3/3

Uwagi:Uwagi:
1. 1. Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wszystkie wymiary otworów na budowie.Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wszystkie wymiary otworów na budowie.
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Rodzaj:Rodzaj: Drzwi zewnętrzne, wejściowe do klatki Drzwi zewnętrzne, wejściowe do klatki
schodowej części budynku B od podwórza, wzorowaneschodowej części budynku B od podwórza, wzorowane
na frontowych drzwiach wejściowych do klatki schodowejna frontowych drzwiach wejściowych do klatki schodowej
części budynku Aczęści budynku A
Rodzaj skrzydeRodzaj skrzydełł:: Jednoskrzydłowe, drewniane pełne Jednoskrzydłowe, drewniane pełne
Kolorystyka:Kolorystyka: Brązowe RAL 8016 Brązowe RAL 8016
Pozostałe:Pozostałe: Drzwi pełne, drewniane wyposażone w Drzwi pełne, drewniane wyposażone w
zamek z zamknięciem na klucz, wyposażone wzamek z zamknięciem na klucz, wyposażone w
samozamykacze; Współczynnik przenikania ciepłasamozamykacze; Współczynnik przenikania ciepła
skrzydeł drzwiowych Uc(max)=1,5 W/Km2skrzydeł drzwiowych Uc(max)=1,5 W/Km2
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Rodzaj:Rodzaj: Drzwi zewnętrzne, wejściowe do klatki Drzwi zewnętrzne, wejściowe do klatki
schodowej części budynku A od podwórza, wzorowaneschodowej części budynku A od podwórza, wzorowane
na frontowych drzwiach wejściowych do klatki schodowejna frontowych drzwiach wejściowych do klatki schodowej
części budynku Aczęści budynku A
Rodzaj skrzydeRodzaj skrzydełł:: Jednoskrzydłowe, drewniane pełne Jednoskrzydłowe, drewniane pełne
Kolorystyka:Kolorystyka: Brązowe RAL 8016 Brązowe RAL 8016
Pozostałe:Pozostałe: Drzwi pełne, drewniane wyposażone w Drzwi pełne, drewniane wyposażone w
zamek z zamknięciem na klucz, wyposażone wzamek z zamknięciem na klucz, wyposażone w
samozamykacze; Współczynnik przenikania ciepłasamozamykacze; Współczynnik przenikania ciepła
skrzydeł drzwiowych Uc(max)=1,5 W/Km2skrzydeł drzwiowych Uc(max)=1,5 W/Km2

Rodzaj:Rodzaj: Drzwi zewnętrzne, wejściowe do lokalu Drzwi zewnętrzne, wejściowe do lokalu
użytkowego od podwórza, wzorowane na frontowychużytkowego od podwórza, wzorowane na frontowych
drzwiach wejściowych do klatki schodowej częścidrzwiach wejściowych do klatki schodowej części
budynku Abudynku A
Rodzaj skrzydeRodzaj skrzydełł:: Jednoskrzydłowe, drewniane pełne Jednoskrzydłowe, drewniane pełne
Kolorystyka:Kolorystyka: Brązowe RAL 8016 Brązowe RAL 8016
Pozostałe:Pozostałe: Drzwi pełne, drewniane wyposażone w Drzwi pełne, drewniane wyposażone w
zamek z zamknięciem na klucz, wyposażone wzamek z zamknięciem na klucz, wyposażone w
samozamykacze; Współczynnik przenikania ciepłasamozamykacze; Współczynnik przenikania ciepła
skrzydeł drzwiowych Uc(max)=1,5 W/Km2skrzydeł drzwiowych Uc(max)=1,5 W/Km2

Rodzaj:Rodzaj: Drzwi zewnętrzne, wejściowe do pomieszczenia Drzwi zewnętrzne, wejściowe do pomieszczenia
technicznego od podwórzatechnicznego od podwórza
Rodzaj skrzydeRodzaj skrzydełł:: Jednoskrzydłowe, metalowe z izolacją Jednoskrzydłowe, metalowe z izolacją
termicznątermiczną
Kolorystyka:Kolorystyka: Brązowe RAL 8016 Brązowe RAL 8016
Pozostałe:Pozostałe: Drzwi metalowe, techniczne wyposażone w Drzwi metalowe, techniczne wyposażone w
zamek z zamknięciem na klucz, wyposażone wzamek z zamknięciem na klucz, wyposażone w
samozamykacze; Współczynnik przenikania ciepłasamozamykacze; Współczynnik przenikania ciepła
skrzydeł drzwiowych Uc(max)=1,5 W/Km2skrzydeł drzwiowych Uc(max)=1,5 W/Km2

Nazwa rysunku:Nazwa rysunku:

Nazwa i adres inwestycji:Nazwa i adres inwestycji:

Nazwa i adres jednostki projektowej:Nazwa i adres jednostki projektowej:

Nazwa i adres inwestora:Nazwa i adres inwestora:

Format:Format: Skala:Skala:  Nr strony: Nr strony:Etap projektu:Etap projektu:

Data:Data:

 Nr rysunku: Nr rysunku:

mgr inż. arch. Paulina Kraszewskamgr inż. arch. Paulina Kraszewska
upr. bud. nr 80/LUOKK/2016 w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeńupr. bud. nr 80/LUOKK/2016 w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeńProjektant:Projektant: PodpisPodpis::

Podpis:Podpis:

Podpis:Podpis:

Podpis:Podpis:

21.06.201921.06.2019

PROJEKT BUDOWLANYPROJEKT BUDOWLANYARTMOST S.C.ARTMOST S.C.
ul.Rybaki 6a/6, 61-883 Poznańul.Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

Remont dachu, elewacji wraz zRemont dachu, elewacji wraz z
dociepleniem i remontem klatki schodowejdociepleniem i remontem klatki schodowej

budynku mieszkalnego wielorodzinnegobudynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Śródmiejskiej 16 w Kaliszuprzy ul. Śródmiejskiej 16 w Kaliszu

Kalisz obręb: 0025 nr działki: 246Kalisz obręb: 0025 nr działki: 246

Miejski Zarząd Budynków MieszkalnychMiejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Dobrzycka 18 62-800 Kaliszul. Dobrzycka 18 62-800 Kalisz

mgr inż. Jakub Niciakmgr inż. Jakub Niciak
upr. bud. nr LBS/0113/PWBKb/18 w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeńupr. bud. nr LBS/0113/PWBKb/18 w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeńProjektant:Projektant:

Sprawdzający:Sprawdzający: mgr inż. arch. Wojciech Łosykmgr inż. arch. Wojciech Łosyk
upr. bud. nr 79/LUOKK/2016 w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeńupr. bud. nr 79/LUOKK/2016 w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeń

SprawdzajSprawdzającyący:: mgr inż. Marcin Perzmgr inż. Marcin Perz
upr. bud. nr WKP/0273/POOK/09 w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeńupr. bud. nr WKP/0273/POOK/09 w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeń
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Zestawienie wymienianej stolarki drzwiowej 1/3Zestawienie wymienianej stolarki drzwiowej 1/3

Uwagi:Uwagi:
1. 1. Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wszystkie wymiary otworów na budowie.Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wszystkie wymiary otworów na budowie.
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Rodzaj:Rodzaj:  Drzwi wewnątrzklatkowe, wejściowe do piwnicy  Drzwi wewnątrzklatkowe, wejściowe do piwnicy
w klatce schodowej części budynku A, wzorowane naw klatce schodowej części budynku A, wzorowane na
frontowych drzwiach wejściowych do klatki schodowejfrontowych drzwiach wejściowych do klatki schodowej
części budynku Aczęści budynku A
Rodzaj skrzydeRodzaj skrzydełł:: Jednoskrzydłowe, drewniane pełne Jednoskrzydłowe, drewniane pełne
Kolorystyka:Kolorystyka: Brązowe RAL 8016 Brązowe RAL 8016
Pozostałe:Pozostałe: Drzwi pełne, drewniane wyposażone w Drzwi pełne, drewniane wyposażone w
zamek z zamknięciem na kluczzamek z zamknięciem na klucz
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Rodzaj:Rodzaj:  Drzwi wewnątrzklatkowe, wejściowe do piwnicy  Drzwi wewnątrzklatkowe, wejściowe do piwnicy
w klatce schodowej części budynku B, wzorowane naw klatce schodowej części budynku B, wzorowane na
frontowych drzwiach wejściowych do klatki schodowejfrontowych drzwiach wejściowych do klatki schodowej
części budynku Aczęści budynku A
Rodzaj skrzydeRodzaj skrzydełł:: Jednoskrzydłowe, drewniane pełne Jednoskrzydłowe, drewniane pełne
Kolorystyka:Kolorystyka: Brązowe RAL 8016 Brązowe RAL 8016
Pozostałe:Pozostałe: Drzwi pełne, drewniane wyposażone w Drzwi pełne, drewniane wyposażone w
zamek z zamknięciem na kluczzamek z zamknięciem na klucz
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Rodzaj:Rodzaj: Drzwi zewnętrzne, wejściowe do pomieszczenia Drzwi zewnętrzne, wejściowe do pomieszczenia
technicznego od podwórzatechnicznego od podwórza
Rodzaj skrzydeRodzaj skrzydełł:: Jednoskrzydłowe, metalowe z izolacją Jednoskrzydłowe, metalowe z izolacją
termicznątermiczną
Kolorystyka:Kolorystyka: Brązowe RAL 8016 Brązowe RAL 8016
Pozostałe:Pozostałe: Drzwi metalowe, techniczne wyposażone w Drzwi metalowe, techniczne wyposażone w
zamek z zamknięciem na klucz, wyposażone wzamek z zamknięciem na klucz, wyposażone w
samozamykacze; Współczynnik przenikania ciepłasamozamykacze; Współczynnik przenikania ciepła
skrzydeł drzwiowych Uc(max)=1,5 W/Km2skrzydeł drzwiowych Uc(max)=1,5 W/Km2

Rodzaj:Rodzaj:  Drzwi wewnątrzklatkowe, wejściowe z klatki  Drzwi wewnątrzklatkowe, wejściowe z klatki
schodowej części budynku A na korytarz wspólny I piętra,schodowej części budynku A na korytarz wspólny I piętra,
wzorowane na istniejących drzwiach zabytkowych zwzorowane na istniejących drzwiach zabytkowych z
odtworzenie drewnianych ościeży ozdobnychodtworzenie drewnianych ościeży ozdobnych
Rodzaj skrzydeRodzaj skrzydełł:: Dwuskrzydłowe, drewniane pełne Dwuskrzydłowe, drewniane pełne
Kolorystyka:Kolorystyka: Brązowe RAL 8016 Brązowe RAL 8016
Pozostałe:Pozostałe: Drzwi pełne, drewniane wyposażone w Drzwi pełne, drewniane wyposażone w
zamek z zamknięciem na kluczzamek z zamknięciem na klucz

Nazwa rysunku:Nazwa rysunku:

Nazwa i adres inwestycji:Nazwa i adres inwestycji:

Nazwa i adres jednostki projektowej:Nazwa i adres jednostki projektowej:

Nazwa i adres inwestora:Nazwa i adres inwestora:

Format:Format: Skala:Skala:  Nr strony: Nr strony:Etap projektu:Etap projektu:

Data:Data:

 Nr rysunku: Nr rysunku:

mgr inż. arch. Paulina Kraszewskamgr inż. arch. Paulina Kraszewska
upr. bud. nr 80/LUOKK/2016 w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeńupr. bud. nr 80/LUOKK/2016 w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeńProjektant:Projektant: PodpisPodpis::

Podpis:Podpis:

Podpis:Podpis:

Podpis:Podpis:

21.06.201921.06.2019

PROJEKT BUDOWLANYPROJEKT BUDOWLANYARTMOST S.C.ARTMOST S.C.
ul.Rybaki 6a/6, 61-883 Poznańul.Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

Remont dachu, elewacji wraz zRemont dachu, elewacji wraz z
dociepleniem i remontem klatki schodowejdociepleniem i remontem klatki schodowej

budynku mieszkalnego wielorodzinnegobudynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Śródmiejskiej 16 w Kaliszuprzy ul. Śródmiejskiej 16 w Kaliszu

Kalisz obręb: 0025 nr działki: 246Kalisz obręb: 0025 nr działki: 246

Miejski Zarząd Budynków MieszkalnychMiejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Dobrzycka 18 62-800 Kaliszul. Dobrzycka 18 62-800 Kalisz

mgr inż. Jakub Niciakmgr inż. Jakub Niciak
upr. bud. nr LBS/0113/PWBKb/18 w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeńupr. bud. nr LBS/0113/PWBKb/18 w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeńProjektant:Projektant:

Sprawdzający:Sprawdzający: mgr inż. arch. Wojciech Łosykmgr inż. arch. Wojciech Łosyk
upr. bud. nr 79/LUOKK/2016 w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeńupr. bud. nr 79/LUOKK/2016 w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeń

SprawdzajSprawdzającyący:: mgr inż. Marcin Perzmgr inż. Marcin Perz
upr. bud. nr WKP/0273/POOK/09 w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeńupr. bud. nr WKP/0273/POOK/09 w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeń
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Zestawienie wymienianej stolarki drzwiowej 2/3Zestawienie wymienianej stolarki drzwiowej 2/3

Uwagi:Uwagi:
1. 1. Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wszystkie wymiary otworów na budowie.Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wszystkie wymiary otworów na budowie.
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Rodzaj:Rodzaj:  Drzwi wewnątrzklatkowe, wejściowe z klatki  Drzwi wewnątrzklatkowe, wejściowe z klatki
schodowej części budynku A na korytarz wspólny IIschodowej części budynku A na korytarz wspólny II
piętra, wzorowane na istniejących drzwiach zabytkowychpiętra, wzorowane na istniejących drzwiach zabytkowych
z odtworzenie drewnianych ościeży ozdobnychz odtworzenie drewnianych ościeży ozdobnych
Rodzaj skrzydeRodzaj skrzydełł:: Dwuskrzydłowe, drewniane pełne Dwuskrzydłowe, drewniane pełne
Kolorystyka:Kolorystyka: Brązowe RAL 8016 Brązowe RAL 8016
Pozostałe:Pozostałe: Drzwi pełne, drewniane wyposażone w Drzwi pełne, drewniane wyposażone w
zamek z zamknięciem na kluczzamek z zamknięciem na klucz
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Rodzaj:Rodzaj:  Drzwi wewnątrzklatkowe, wejściowe z klatki  Drzwi wewnątrzklatkowe, wejściowe z klatki
schodowej części budynku A na poddasze, wzorowaneschodowej części budynku A na poddasze, wzorowane
na frontowych drzwiach wejściowych do klatki schodowejna frontowych drzwiach wejściowych do klatki schodowej
części budynku A, klasa odporności ogniowej EI15części budynku A, klasa odporności ogniowej EI15
Rodzaj skrzydeRodzaj skrzydełł:: Jednoskrzydłowe, drewniane pełne Jednoskrzydłowe, drewniane pełne
Kolorystyka:Kolorystyka: Brązowe RAL 8016 Brązowe RAL 8016
Pozostałe:Pozostałe: Drzwi pełne, drewniane wyposażone w Drzwi pełne, drewniane wyposażone w
zamek z zamknięciem na kluczzamek z zamknięciem na klucz
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Rodzaj:Rodzaj:  Drzwi wewnątrzklatkowe, wejściowe z klatki  Drzwi wewnątrzklatkowe, wejściowe z klatki
schodowej części budynku B na poddasze, wzorowaneschodowej części budynku B na poddasze, wzorowane
na frontowych drzwiach wejściowych do klatki schodowejna frontowych drzwiach wejściowych do klatki schodowej
części budynku A, klasa odporności ogniowej EI15części budynku A, klasa odporności ogniowej EI15
Rodzaj skrzydeRodzaj skrzydełł:: Jednoskrzydłowe, drewniane pełne Jednoskrzydłowe, drewniane pełne
Kolorystyka:Kolorystyka: Brązowe RAL 8016 Brązowe RAL 8016
Pozostałe:Pozostałe: Drzwi pełne, drewniane wyposażone w Drzwi pełne, drewniane wyposażone w
zamek z zamknięciem na kluczzamek z zamknięciem na klucz
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ul.Rybaki 6a/6, 61-883 Poznańul.Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

Remont dachu, elewacji wraz zRemont dachu, elewacji wraz z
dociepleniem i remontem klatki schodowejdociepleniem i remontem klatki schodowej

budynku mieszkalnego wielorodzinnegobudynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Śródmiejskiej 16 w Kaliszuprzy ul. Śródmiejskiej 16 w Kaliszu

Kalisz obręb: 0025 nr działki: 246Kalisz obręb: 0025 nr działki: 246

Miejski Zarząd Budynków MieszkalnychMiejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Dobrzycka 18 62-800 Kaliszul. Dobrzycka 18 62-800 Kalisz

mgr inż. Jakub Niciakmgr inż. Jakub Niciak
upr. bud. nr LBS/0113/PWBKb/18 w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeńupr. bud. nr LBS/0113/PWBKb/18 w spec. konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeńProjektant:Projektant:

Sprawdzający:Sprawdzający: mgr inż. arch. Wojciech Łosykmgr inż. arch. Wojciech Łosyk
upr. bud. nr 79/LUOKK/2016 w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeńupr. bud. nr 79/LUOKK/2016 w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeń
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Zestawienie wymienianej stolarki drzwiowej 3/3Zestawienie wymienianej stolarki drzwiowej 3/3

Uwagi:Uwagi:
1. 1. Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wszystkie wymiary otworów na budowie.Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wszystkie wymiary otworów na budowie.
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RAMAMI STOLCOWYMI CZĘŚCI BUDYNKU A:RAMAMI STOLCOWYMI CZĘŚCI BUDYNKU A:
Krokwie wiązarów głównych - 14x20 cmKrokwie wiązarów głównych - 14x20 cm
Krokwie wiązarów pośrednich - 8x20 cmKrokwie wiązarów pośrednich - 8x20 cm
Kleszcze - 2x8x20 cmKleszcze - 2x8x20 cm
Krokwie koszowe - 16x24 cmKrokwie koszowe - 16x24 cm
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Murłata - 20x10 cmMurłata - 20x10 cm
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Belka podwalinowa - 20x10 cmBelka podwalinowa - 20x10 cm
Murłata - 20x10 cmMurłata - 20x10 cm
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Więźba dachowa części B budynku

BRAK DOSTĘPUBRAK DOSTĘPU

UWAGI:UWAGI:
1. 1. Przed Przed przystąpienie przystąpienie do do prac prac związanych związanych z z remontem remontem i i wymianą wymianą elementów elementów więźby więźby dachowej dachowej wykonawca wykonawca prac prac zobowiązany zobowiązany jest jest dokonać dokonać odkrywek odkrywek stropów stropów poddaszy poddaszy z z 

inwentaryzacją inwentaryzacją belek belek stropowych. stropowych. Sporządzoną Sporządzoną inwentaryzację inwentaryzację belek belek stropowych stropowych należy należy przedstawić przedstawić jednostce jednostce projektowej projektowej w w celu celu weryfikacji weryfikacji warunków warunków oparcia oparcia 
konstrukcji więźby dachowej oraz możliwości przeniesienia przez konstrukcję stropów poddaszy obciążeń przekazywanych z elementów konstrukcji więźby dachowej.konstrukcji więźby dachowej oraz możliwości przeniesienia przez konstrukcję stropów poddaszy obciążeń przekazywanych z elementów konstrukcji więźby dachowej.

2. 2. Wszystkie Wszystkie wymiary/rzędne wymiary/rzędne istniejącej istniejącej zabudowy zabudowy oraz oraz wykonanych wykonanych elementów elementów przyjęte przyjęte w w projekcie projekcie należy należy zweryfikować zweryfikować na na budowie. budowie. Po Po rozebraniu rozebraniu istniejącej istniejącej 
konstrukcji konstrukcji dachowej dachowej i i przed przed zamówieniem zamówieniem nowych nowych elementów elementów więźby więźby dachowej dachowej należy należy sprawdzić sprawdzić wymiary wymiary z z projektu projektu w w naturze naturze na na budowie budowie z z ewentualną ewentualną ich ich 
weryfikacją, weryfikacją, tak tak aby aby nowoprojektowane nowoprojektowane elementy elementy zachowały zachowały istniejącą istniejącą geometrię geometrię dachu, dachu, facjatek, facjatek, okien okien połaciowych połaciowych typu typu "wole "wole oko" oko" oraz oraz wymiary wymiary i i spadki spadki połaci połaci 
dachowych. dachowych. Wszelkie rozbieżności należy skonsultować z projektantem.Wszelkie rozbieżności należy skonsultować z projektantem.

3. Należy odtworzyć wszelkie elementy dodatkowe więźby dachowej tj. facjatki i okna połaciowe typu "wole oko".3. Należy odtworzyć wszelkie elementy dodatkowe więźby dachowej tj. facjatki i okna połaciowe typu "wole oko".
4. Drewno konstrukcyjne klasy C24.4. Drewno konstrukcyjne klasy C24.
5. Wszystkie elementy drewniane izolować od elementów murowanych.5. Wszystkie elementy drewniane izolować od elementów murowanych.
6. Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć środkami przeciwgrzybicznymi, owadobójczymi i ogniochronnymi do stopnia niezapalności.6. Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć środkami przeciwgrzybicznymi, owadobójczymi i ogniochronnymi do stopnia niezapalności.
7. 7. Połączenia Połączenia elementów elementów drewnianych drewnianych należy należy wykonać wykonać za za pomocą pomocą systemowych systemowych łączników łączników mechanicznych mechanicznych dedykowanych dedykowanych do do połączeń połączeń drewnianych drewnianych oraz oraz połączeń połączeń 

ciesielskich wg. technologii producenta więźby dachowej oraz sztuki budowlanej.ciesielskich wg. technologii producenta więźby dachowej oraz sztuki budowlanej.
8. 8. Podczas Podczas prowadzenia prowadzenia prac prac budowlanych budowlanych należy należy na na każdym każdym etapie etapie dokonać dokonać oceny oceny stanu stanu technicznego technicznego poszczególnych poszczególnych elementów elementów konstrukcyjnych konstrukcyjnych obiektu obiektu przez przez 

uprawnione uprawnione osoby osoby w w osobie osobie Kierownika Kierownika Budowy Budowy i i Inspektora Inspektora nadzoru. nadzoru. W W przypadku przypadku stwierdzenia stwierdzenia rozbieżności rozbieżności w w założeniach założeniach projektowych projektowych zawartych zawartych w w niniejszym niniejszym 
opracowaniu należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę projektową o zaistniałej sytuacji.opracowaniu należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę projektową o zaistniałej sytuacji.
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ELEMENTY ELEMENTY WIĘŹBY WIĘŹBY DACHOWEJ DACHOWEJ DWUSPADOWEJ DWUSPADOWEJ 
CZĘŚCI BUDYNKU B:CZĘŚCI BUDYNKU B:
Krokwie wiązarów głównych - 14x20 cmKrokwie wiązarów głównych - 14x20 cm
Krokwie wiązarów pośrednich - 8x20 cmKrokwie wiązarów pośrednich - 8x20 cm
Kleszcze - 2x6x18 cmKleszcze - 2x6x18 cm
Krokwie koszowe - 14x20 cmKrokwie koszowe - 14x20 cm
Płatwie - 14x24 cmPłatwie - 14x24 cm
Słupy ram stolcowych - 14x14 cmSłupy ram stolcowych - 14x14 cm
Słup środkowy ramy stolcowej B2 - 14x20 cmSłup środkowy ramy stolcowej B2 - 14x20 cm
Miecze - 14x14 cmMiecze - 14x14 cm
Belka podwalinowa - 20x10 cmBelka podwalinowa - 20x10 cm
Murłata - 20x10 cmMurłata - 20x10 cm
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Płatwie - 14x24 cmPłatwie - 14x24 cm
Słupy ram stolcowych - 14x14 cmSłupy ram stolcowych - 14x14 cm
Miecze - 14x14 cmMiecze - 14x14 cm
Belka podwalinowa - 20x10 cmBelka podwalinowa - 20x10 cm
Murłata - 20x10 cmMurłata - 20x10 cm
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BRAK DOSTĘPUBRAK DOSTĘPU

UWAGI:UWAGI:
1. 1. Przed Przed przystąpienie przystąpienie do do prac prac związanych związanych z z remontem remontem i i wymianą wymianą elementów elementów więźby więźby dachowej dachowej wykonawca wykonawca prac prac zobowiązany zobowiązany jest jest dokonać dokonać odkrywek odkrywek stropów stropów poddaszy poddaszy z z 

inwentaryzacją inwentaryzacją belek belek stropowych. stropowych. Sporządzoną Sporządzoną inwentaryzację inwentaryzację belek belek stropowych stropowych należy należy przedstawić przedstawić jednostce jednostce projektowej projektowej w w celu celu weryfikacji weryfikacji warunków warunków oparcia oparcia 
konstrukcji więźby dachowej oraz możliwości przeniesienia przez konstrukcję stropów poddaszy obciążeń przekazywanych z elementów konstrukcji więźby dachowej.konstrukcji więźby dachowej oraz możliwości przeniesienia przez konstrukcję stropów poddaszy obciążeń przekazywanych z elementów konstrukcji więźby dachowej.

2. 2. Wszystkie Wszystkie wymiary/rzędne wymiary/rzędne istniejącej istniejącej zabudowy zabudowy oraz oraz wykonanych wykonanych elementów elementów przyjęte przyjęte w w projekcie projekcie należy należy zweryfikować zweryfikować na na budowie. budowie. Po Po rozebraniu rozebraniu istniejącej istniejącej 
konstrukcji konstrukcji dachowej dachowej i i przed przed zamówieniem zamówieniem nowych nowych elementów elementów więźby więźby dachowej dachowej należy należy sprawdzić sprawdzić wymiary wymiary z z projektu projektu w w naturze naturze na na budowie budowie z z ewentualną ewentualną ich ich 
weryfikacją, weryfikacją, tak tak aby aby nowoprojektowane nowoprojektowane elementy elementy zachowały zachowały istniejącą istniejącą geometrię geometrię dachu, dachu, facjatek, facjatek, okien okien połaciowych połaciowych typu typu "wole "wole oko" oko" oraz oraz wymiary wymiary i i spadki spadki połaci połaci 
dachowych. dachowych. Wszelkie rozbieżności należy skonsultować z projektantem.Wszelkie rozbieżności należy skonsultować z projektantem.

3. Należy odtworzyć wszelkie elementy dodatkowe więźby dachowej tj. facjatki i okna połaciowe typu "wole oko".3. Należy odtworzyć wszelkie elementy dodatkowe więźby dachowej tj. facjatki i okna połaciowe typu "wole oko".
4. Drewno konstrukcyjne klasy C24.4. Drewno konstrukcyjne klasy C24.
5. Wszystkie elementy drewniane izolować od elementów murowanych.5. Wszystkie elementy drewniane izolować od elementów murowanych.
6. Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć środkami przeciwgrzybicznymi, owadobójczymi i ogniochronnymi do stopnia niezapalności.6. Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć środkami przeciwgrzybicznymi, owadobójczymi i ogniochronnymi do stopnia niezapalności.
7. 7. Połączenia Połączenia elementów elementów drewnianych drewnianych należy należy wykonać wykonać za za pomocą pomocą systemowych systemowych łączników łączników mechanicznych mechanicznych dedykowanych dedykowanych do do połączeń połączeń drewnianych drewnianych oraz oraz połączeń połączeń 

ciesielskich wg. technologii producenta więźby dachowej oraz sztuki budowlanej.ciesielskich wg. technologii producenta więźby dachowej oraz sztuki budowlanej.
8. 8. Podczas Podczas prowadzenia prowadzenia prac prac budowlanych budowlanych należy należy na na każdym każdym etapie etapie dokonać dokonać oceny oceny stanu stanu technicznego technicznego poszczególnych poszczególnych elementów elementów konstrukcyjnych konstrukcyjnych obiektu obiektu przez przez 

uprawnione uprawnione osoby osoby w w osobie osobie Kierownika Kierownika Budowy Budowy i i Inspektora Inspektora nadzoru. nadzoru. W W przypadku przypadku stwierdzenia stwierdzenia rozbieżności rozbieżności w w założeniach założeniach projektowych projektowych zawartych zawartych w w niniejszym niniejszym 
opracowaniu należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę projektową o zaistniałej sytuacji.opracowaniu należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę projektową o zaistniałej sytuacji.
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