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Oświadczenie 
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późniejszymi zmianami oświadczamy, iż projekt budowlany remontu i 
docieplenia ścian zewnętrznych oraz dachu budynku Zespołu Medyczno-
Społecznych Szkół Policealnych  02-517, Warszawa ul. Rakowiecka 23 w 
Warszawie został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej, jest w swoim zakresie kompletny oraz spełnia 
wymagania dla celu, któremu ma służyć. 
Zespół projektowy: 
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1. OPIS TECHNICZNY. 

1.1 Dane formalno-prawne. 

1.1.1 Adres inwestycji. 

Remontowany budynek znajduje się przy ul. Rakowieckiej 23 w Warszawie.  
Adres inwestycji: ul.Rakowiecka 23 02-517 Warszawa   
1.1.2 Inwestor. 
Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych   02-517 Warszawa    
ul.Rakowiecka 23   
 
1.1.3 Podstawa opracowania. 
1. Umowa z Inwestorem . 
2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 r. nr 33,  
poz. 270 i późniejszymi zmianami)  
3. PN-91/B-02025, PN – EN – ISO 6946  
4.  Obowiązujące przepisy Prawa budowlanego oraz wymagania w zakresie  
SANEPID, BHP i Ppoż.  
5. Literatura – wydania producentów materiałów  
6. Inwentaryzacja stanu istniejącego  
7. Ustalenia z Inwestorem. 
8. Audyt Energetyczny budynku 
 
1.2 Opis stanu istniejącego. 

1.2.1 Opis działki i jego zagospodarowanie 

Przedmiotowa działka położona jest w m. Warszawa przy ul. Rakowieckiej 23. 
Działka zabudowana, ogrodzona. Teren uzbrojony w sieć energetyczną, 
wewnętrzną sieć wodociągową i kanalizacyjną cieplną. 

Obiekty istniejące na działce: boisko 

 

1.2.1 Opinia techniczna istniejącego budynku 

Przedmiotowy obiekt, będący obecnie budynkiem stanowiącym budynek szkoły 
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jest budynkiem czterokondygnacyjnym, podpiwniczony , oparty na figurze  
prostokąta. Nad ostatnią kondygnacją użytkową znajduje się nadbudówka 
(nieogrzewane pomieszczenia maszynowni dźwigu). Od strony południowej po 
dwóch stronach klatki schodowej, znajdują się dwa nieogrzewane szyby 
dźwigowe, które zostały wyłączone z użytkowania. Od strony zachodniej, 
budynek przylega częściowo do dwóch innych budynków.  Ściany zewnętrzne 
budynku (w tym ściany przy gruncie) wykonano z cegły ceramicznej pełnej o 
średniej grubości 63 cm wraz z obustronnym tynkiem. Ściany zewnętrzne 
nieogrzewanej maszynowi wykonano z cegły ceramicznej pełnej o średniej 
grubości 34 cm wraz z obustronnym tynkiem. Ściana wewnętrzna pomiędzy 
nieogrzewanymi szybami dźwigów a ogrzewanymi pomieszczeniami na 
kolejnych kondygnacjach wykonano z cegły ceramicznej pełnej o średniej 
grubości 68 cm wraz z tynkiem. 
Dach – Stropodach niewentylowany nad ostatnią kondygnacją użytkową 
wykonano jako ceramiczny, ocieplony warstwą polepy z gliny i trocin. Dach 
dwuspadowy, konstrukcji drewnianej, kryty papą. Nad nieogrzewanymi 
pomieszczeniami maszynowni oraz szybów dźwigowych dach płaski betonowy, 
nieocieplony.. Stan budynku dobry. 
  
 
Dane charakterystyczne: 
- Powierzchnia zabudowy-  569,7,00m2 

- Powierzchnia użytkowa- ok. 1,743,6 m2 

-Kubatura: 5.928,3 m3  
 Wysokość budynku- ok. 15,9m  
- Ilość kondygnacji: 4 kondygnacje, ł 
Stropy: ceramiczne. 
Nadproża: Nadproża w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych budynku 
żelbetowe. 
Ściany zewnętrzne: murowane, cegła ceramiczna obrzucona tynkiem typu 
„baranek” 

Ściany wewnętrzne konstrukcyjne: murowane, cegła czerwona pełna 

Ściany działowe: murowane, płyta g-k 

Słupy zewnętrzne: brak 

Słupy wewnętrzne: 4 

Belki i podciągi: żelbetowe 

Stropodachy: nad częścią maszynowni ceramiczny kryty papą 

Więźba dachowa: drewniana 
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Rynny i rury spustowe: blacha ocynkowana, żeliwne na około 1,5m od ziemi 
Kominy: ceglane, z cegły białej pełnej 
Balkony: brak 

Posadzki na gruncie: nie stwierdzone 

Podłogi i posadzki na stropach między kondygnacjami: lastryko, wykładzina 
PCV na wylewce betonowej, terakota 

Termiczne izolacje pionowe: nie stwierdzone 

Termiczne izolacje poziome: nie stwierdzone 

Drzwi wewnętrzne: płycinowe 

Bramy i wrota: brak 

Wyłazy strychowe: drewniany 

Wyłazy dachowe: 1 

Parapety: lastryko 

Podokienniki: blaszane lub brak 

Elewacje: pokryte tynkiem, malowane 

Tarasy i podesty: betonowe 

Opaska wokół budynku: w formie okratowanych studzienek pod okna 
piwnicowe 

Balkony: brak. 
Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna: Okna to stolarka wykonana z 
białego PCV. Stan dobry  Stolarka drzwiowa – Szare, nowe PCV w dobrym 
stanie technicznym. 
 
Konstrukcja techniczna budynku w stanie dobrym. Nie stwierdzono 
nadmiernego zużycia elementów konstrukcyjnych. Poważne zastrzeżenia budzi 
stan elewacji budynku, w wielu miejscach występują odspojenia tynku. 
Występują wady technologiczne typu przemarzanie ścian. Brak izolacyjności 
ścian i fundamentów. Powoduje to pogorszenie warunków użytkowo-
estetycznych w budynku – zwiększone zapotrzebowanie na energię cieplną 
niezbędną do ogrzania budynku. 
Stwierdza się, że stan techniczny konstrukcji budynku nie budzi zastrzeżeń. 
Istnieje konieczność przeprowadzenia termomodernizacji budynku 
( docieplenie ścian fundamentowych , docieplenie stropu/ dachu, i innych prac 
towarzyszących). 
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1.3. Opis projektu. 

Zakresem powyższego opracowania objęto roboty polegające na: 

-  dociepleniu ścian fundamentowych, i stropu nad ostatnią kondygnacją,  

- udbicie odspojonych tynków na elewacji wraz z malowaniem całej elewacji, 

- wymianie rynien i rur spustowych,  

- wymianie parapetów zewnętrznych,  

- remoncie murków oporowych w miejscach studni doświetlających 
pomieszczenia piwniczne,  

- wymianę instalacji odgromowej  

- wymianę opaski budynku 

- wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniu maszynowni nad dachem 

- wymianie drzwi zewnętrznych 

 na i innych prac towarzyszących. 

Planowane roboty remontowe budynku mają na celu likwidację wad 
technologicznych typu przemarzania ścian , stopu na poziomie parteru, poprzez 
dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów dotyczących izolacyjności 
cieplnej przegród zewnętrznych ( co jednocześnie zmniejszy zużycie energii 
cieplnej potrzebnej do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem) 
poprawę stanu technicznego i estetyki obiektu.  

Planowane roboty remontowe nie naruszają istniejącego układu 
konstrukcyjnego budynku. Wprowadza się jedynie zmiany w wyglądzie 
elewacji w zakresie grubości ścian fundamentowych , stropodachu ,  elementów 
wykończeniowych i kolorystyki oraz funkcjonalności budynku.    

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej i analizie stwierdzono, że budynek 
jest bardzo energochłonny - nie posiada izolacji pionowej ścian 
fundamentowych wraz z izolacją dachu.  

W związku z powyższym w uzgodnieniu z Inwestorem niniejszy projekt swoim 
zakresem obejmuje następujące prace remontowo-budowlane. 
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Naprawa zarysowań i spękań w ścianach: 

W związku z występującymi zarysowaniami występującymi w ścianie 
zewnętrzncyh, zależy wykonać wzmocnienia zarysowanych ścian murowanych 
budynku poprzez wklejenie prętów ø10 stal 304 o następujących parametrach:  
stal nierdzewna klasy Grade 304 wg EN 1.4301 lub klasy Grade 316 wg EN 
1.4401, o następujących właściwościach mechanicznych: 

- umowna granica plastyczności - Re0,2  220 MPa 

- wytrzymałość na rozciąganie- Rm  510 MPa 

- wydłużenie względne- A5  45 % 
A,  następnie wykonać iniekcję rys pod ciśnieniem, mineralnym materiałem 
iniekcyjnym – żywicą poliuretanową (elastycznym wypełniaczem stosowanym 
do uszczelnienia rys suchych i wilgotnych). 
Kolejność prac: 
Wyciąć w murze (spoinie poziomej) szczeliny o głębokości 4 cm (plus grubość 
tynku) o długości min. 50 cm. poza szczelinę. Pionowy rozstaw co 3-5 warstw 
cegły. W przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niż 50 cm  od naroża 
budynku lub krawędzi otworu pręt powinien zostać zagięty w kształcie haka i 
zamocowany w ścianie. Wykonać otwór 15 cm.  Wyczyścić szczeliny za 
pomocą odkurzacza i spryskać wodą. Do końca szczeliny wprowadzić zaprawę 
zaprawę tiksotropową na bazie cementu stosowaną do iniekcji przy pomocy 
pistoletów ręcznych lub elektronarzędzi o grubości ok. 15 mm. Wepchnąć pręt 
w zaprawę w celu uzyskania równej otuliny. Wprowadzić następnie warstwę 
zaprawy cementowej pozostawiając ok. 15 mm w celu późniejszego 
uzupełnienia spoiny zaprawie stosowanej pozostałych spoinach obiektu.  
Wyrównać powierzchnię spoiny. Zwilżać spoinę co jakiś czas. Uzupełnić 
wypełnienie szczeliny zaprawą cementowo-wapienną.  

1.3.1.Wykonanie izolacji pionowej wszystkich ścian fundamentowych od 
zewnątrz budynku: 

Sukcesywnie odkopać wszystkie ściany zewnętrzne do poziomu górnej 
krawędzi ławy fundamentowej.- tj głębokośći 3,2 m ppt.- w części 
podpiwniczenia budynku. 

Roboty wykonywać odcinkami max. 3,0 metrowymi. 

Uwaga: W murze występują ubytki w postaci zniszczonych cegieł lub braku 
cegieł, które należy uzupełnić- przyjęto 50 % powierzchni.  
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1.Osuszoną i oczyszczoną z resztek odpadających części zaprawy wapiennej 
ścianę fundamentową do wysokości górnej krawędzi cokołu (60,0 cm p.p.t)  
znajdującego się ponad terenem zaimpregnować od zewnątrz środkiem 
grzybobójczym (1). 

Po skuciu zawilgoconych tynków od środka budynku na całej wysokości ścian 
zewnętrznych i wewnętrznych wykonać impregnację środkiem grzybobójczym 
(1). 

2. Następnie w związku z  występującym zasoleniem ścian budynku należy 
wykonać tynk renowacyjny który składa się z : 

- tynku podkładowego (2)  stanowiący obrzutkę całokryjącą o grubości 0,5 – 2,0 
cm 

- tynku renowacyjnego (3) o grubości 1,5 – 3,0 cm.  

3. Wykonać powłokę hydroizolacji pionowej (na ścianie i ławie) z zaprawy 
uszczelniającej elastycznej jednoskładnikowej (4)  o grubości 2,5 – 4,0 mm lub 
równoważnego, w kilku (min. trzech) kolejnych warstwach, każda o grubości 1 
mm, wyprowadzając izolację powyżej planowanej wysokości gruntu wokół 
budynku- na wysokość cokołu -60 cm p.p.t.  łącznie ze wszystkimi warstwami 
znajdującymi się pod powłoką hydroizolacyjną. 

UWAGA: Przed położeniem powłoki hydroizolacyjnej należy prawidłowo 
przygotować łączenia powierzchni pionowych z poziomymi tzn. wykonać 
wyoblenia ( fasety ) o promieniu  r = 4 cm, stosując do tego szybkowiążącą 
zaprawę szpachlową (5). 

4. Na ławę i ścianę należy nanieść  podwójną warstwę grubowarstwowej 
bitumicznej masy uszczelniającej (6). 

5. Położoną uprzednio warstwę bitumiczną należy zabezpieczyć od strony 
gruntu matą ochronno-drenażową trójwarstwową (7) do poziomu terenu. 

6. Wykop zasypać delikatnie piaskiem przepuszczającym wodę. Piasek 
stabilizować warstwami, co 20 cm grubości.  

Przy wykonywaniu izolacji pionowej od zewnątrz budynku etapami zgodnie 
należy wykonać zakłady (tynk renowacyjnego wszytkich warstw; ; masy 
bitumicznej , maty ochronno-drenażowej) na połączeniach poszczególnych 
etapów. Miejsce zakładu zabezpieczyć przed dostaniem się piasku i innych 
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części ziemnych poprzez zastawienie miejsca łączenia deską lub 
drewnianym blatem. 
Zakłady dla warstw: 

Tynk renowacyjny: 3-5 cm 

Masa elastyczna uszczelniająca jednoskładnikowa: 10-15 cm 

Masa bitumiczna: 10-15 cm 

Mata ochronno-drenażowa : 5-10 cm 

UWAGA:  
Prawidłowe wykonanie izolacji pionowej łączy się z dostaniem się do 
poziomu styku ściana fundamentowa-ława, izolacji tego miejsca i 
wyciągnięcie jej ponad teren – 60 cm p.p.t. 
 

W celu zabezpieczenia termicznego budynku pomiędzy warstwę masy 
bitumicznej a matę drenażową należy ułożyć Styrodur XPS grubość 12 cm o 
współczynniku λ =0,035 W/mK z frezem, przyklejając go do ściany 
fundamentowej, wykonać zbrojenie z siatki i zaciągnąć klejem.  

Od poziomu terenu do górnej krawędzi cokołu na ścianę nałożyć tynk w 
odcieniu istniejącego – odcień brązu . Szczegółowy kolor uzgodnić należy z 
Inwestorem.  

7. Ze wszystkich stron budynku, po wykonaniu izolacji i zasypaniu wykopu 
należy wykonać opaskę z płyt chodnikowych kolor szary o wym. 50 x 50 cm . 
Szerokość opaski 50 cm, ograniczona od zewnątrz obrzeżem betonowym gr. 6 
cm. 

(1) ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY 
Środek czyszczący i myjący, usuwa plamy z wilgoci z płytek ceramicznych, 
spoin silikonowych i cementowych, tworzyw sztucznych, kamieni sztucznych i 
naturalnych, powierzchni lakierowanych, betonu, muru, tynku, drewna, 
tekstyliów. Zapobiega powstawaniu pleśni. 
Kolor: Bezbarwny, przezroczysty 
Gęstość: 1,0 g/cm3  
Składniki: Poniżej 5 % kationowych związków powierzchniowo-czynnych, 
substancje pomocnicze 
 Wartość Ph: Ok. 8 
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(2) TYNK PODKŁADOWY 
Zaprawa tynkarska, zgodna z normą PN-EN 998-1, R, CS II 
Kolor: Jasnoszary 
Dane techniczne: 
Opór dyfuzyjny: μ < 12 ; Porowatość po stwardnieniu: ok. 50% ; Nasiąkliwość 
wody W24: > 1,2 kg/m2;  Gęstość nasypowa: ok. 1650 kg/m 
Uziarnienie 0-3 mm 
 
(3) TYNK RENOWACYJNY 
Zaprawa tynkarska zgodna z normą PN-EN 998-1, R, CS II 
Kolor Beżowo-szary 
Uziarnienie 0–2 mm 
Zużycie: 1,4 kg/m2 na 1mm grubości warstwy; np. przy warstwie grubości 1,5 
cm 21 kg/m2 
Absorpcja wody po 24h - ≥ 0,3 kg/m³ 
Penetracja wody po badaniu absorpcji wody spowodowanej podciąganiem 
kapilarnym wody - ≥ 5 mm 
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej- μ ≤ 15 
 Przyczepność ≥ 0,6 N/mm2 - FP:B  
Współczynnik przewodzenia ciepła < 0,40 W/Mk 
 
(4) ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA ELASTYCZNA  
    JEDNOSKŁADNIKOWA 
Jednoskładnikowa, elastyczna, cementowa zaprawa uszczelniająca do 
wytwarzania nie przepuszczających wody, pokrywających rysy powłok. 
Zawartość chromu (VI) < 2 ppm 
Przyczepność początkowa ≥ 0,5 N/mm² 
Przyczepność po oddziaływaniu wody ≥ 0,5 N/mm² 
Przyczepność po starzeniu termicznym ≥ 0,5 N/mm² 
Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej ≥ 0,5 N/mm² 
Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania ≥ 0,5 N/mm² 
Wodoszczelność: brak przenikania 
Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach znormalizowanych: ≥ 0,75 mm 
 
(5) SZYBKOWIĄŻĄCA ZAPRAWA SZPACHLOWA 
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Szpachla wyrównawcza z trasem. Szybkowiążąca, szara, grubowarstwowa 
zaprawa szpachlowa o większej ziarnistości, do wygładzania i napraw 
powierzchni podłóg i ścian przed układaniem okładziny z płytek ceramicznych. 
Gęstość nasypowa: 200 ÷ 1400 kg/m3  
Rozpuszczalność: w wodzie < 5,0 g/cm3 
pH: 11 ÷ 13,5 (po zmieszaniu z wodą) 
 
 
(6) GRUBOWARSTWOWA BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJĄCA 
Dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników, wzmocniona włóknami, 
zmodyfikowana polimerami grubowarstwowa powłoka do wytwarzania 
elastycznych, pokrywających rysy uszczelnień budowlanych. 
Ubytek grubości warstwy podczas schnięcia:  Ok. 15% (po wyschnięciu 
pozostaje ok. 85%) 
Gęstość gotowej mieszaniny: Ok. 1,2 kg/l 
Przykrywalność rys: Conajmniej 2 mm w temperaturze +4°C 
Wytrzymałość na temperaturę: ≥ +70°C według normy DIN 52123 
Ugięcie na zimno: ≤ 0°C według normy DIN 52123 
Wodoszczelność: Szczelność (72 godziny) według normy DIN 52123 
 
 
(7) MATA OCHRONNO-DRENAŻOWA TRÓJWARSTWOWA  DO 
USZCZELNIEŃ BITUMICZNYCH 
Materiał: 
Taśma z wypustkami: polistyren Folia, rozdzielająca siły nacisku: polipropylen 
Filtr flizelinowy: 70% polipropylen, 30% polietylen 
Wymiary rolki: Szerokość 1,25 x długość 14 m= 17,5 m2 
Ciężar: Ok. 700 g/ m2 (ok. 12,25 kg/rolka) 
Wysokość wypustek: Ok. 6 mm 
Wytrzymałość na ściskanie: > 300 KN/ m2 
Przepuszczalność wody: Ok. 100 l/s/m2 
Zdolność odprowadzania wody: 
Odpływ przy głębokości wbudowanego elementu:  
0m ok.2,80l/s/m  
3m ok. 2,00 l/s/m  
5m ok. 1,90 l/s/m  
10m ok. 1,80 l/s/m 
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1.3.2.Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej zewnętrznej 

1.3.2.1. Demontaż stolarki  

Przed demontażem stolarki należy wykonać szczegółową dokumentację 
fotograficzną oraz inwentaryzację stanu istniejącego. Prace demontażowe należy 
rozpocząć po dostarczeniu w miejsce wbudowania nowego okna. Okna należy 
zdemontować pojedynczo i natychmiast zamontować nowe.  

 Stolarka okienna – okna z tworzywa sztucznego PCV 

Wymagania w stosunku do stolarki drzwiowej: 

• Profil minimum  5- komorowy;  

• wzmocnienie profili wkładkami stalowymi ocynkowanymi;  

• współczynnik przenikania ciepła nie więcej niż U=1,0;  

przykładowe szklenie okien podano w tabeli poniżej: 

 

Rodzaj 
Szklenia 

Skład 
zestawu 

Grubość  
zestawu 

Wypełnienie 
zestawu  
szybowego 

Us 
(W/m2K) 

Rw  

(dB) 

LT  

(%) 

Szkło 
bezpieczne 
P4 

4T/16Ar/44.1 28,8 Argon 1,0 36  77 

 

. Współczynnik przenikalności cieplnej dla całego okna: U=1,1 W/m²K.  

• Nawiewniki higrosterowane – np. AEA851 akustyczny z okapem EHA609 
(AERECO) – klolor biały  lub innego rodzaju jednak nie o mniejszych 
parametrach niż proponowany.  

profile zaokraglone  

• okucia  kompletne wraz z klamką  –uchylno-rozwierne np. firmy Wink Haus 
lub równoważne z funkcją odstawienia dostosowane do ciężaru własnego 
skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych.  

Nową stolarkę okienną należy wykonać z PCV, z zachowanymi pierwotnymi 
wymiarami, podziałem i profilami.  
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Aby spełnić współczesne normy izolacji termicznej i akustycznej, skrzydło  

należy wyposażyć w szybę zespoloną niskoemisyjną 4/10/4 oraz uszczelkami 
wrębową z przylgą 15 mm. 

Stolarka drzwiowa zewnętrzna – aluminium 

Wymagania w stosunku do stolarki drzwiowej: 

Klasa odporności na włamanie wg normy klasyfikacyjnej: PN-EN 1627:2012- 
RC3 

Podwyższona izolacyjność termiczna, trójkomorowa budowa, z przegrodą 
termiczną o specjalnej konstrukcji. Współczynnik przenikalności cieplnej dla 
całych drzwi: U=1,5 W/m²K.  

Przepuszczalność powietrza:  klasa3, PN-EN 12207:2001 

Wodoszczelność: klasa 5A (200 PA) PN-EN 12208:2001 

Izolacyjność termiczna (Uf): 1,2 W/ (m2K) 

Odporność na obciążenie wiatrem: klasa C1/B1,  PN-EN 12210:2001 

Szklenie stałe: Zespolona o zwiększonych właściwościach termoizolacyjnych, 
bez uciążliwego ciemnego odblasku i współczynniku przenikania ciepła 
U=1,0W/m²K 

Drzwi wyposażyć należy: 

- w zamki spełniające wymagania klasy 3 zgodnie z normą PN-EN 12209 
Okucia budowlane. Zamki. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania 
i metody badań. 

- samozamykacz, posiadający element samozatrzaskowy ( zwora 
elektromagnetyczna) 

UWAGA: 

 Wymiary w zestawieniu stolarki są orientacyjne; przed dokonaniem wymiany 
stolarki okiennej należy pobrać dokładne wymiary otworów z natury.  

W przypadku nie dokonania przez Wykonawcę wizji lokalnej i pobrania 
wymiarów z natury, jakiekolwiek skutki finansowe wynikłe z niedoszacowania 
ponosi Wykonawca.  
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 IZOLACJA TERMICZNA STROPODACHU i PODŁOGI 
MASZYNOWNIK  
 

Z uwagi na występującą pustkę pomiędzy stropem ostatniej 
kondygnacji a dachem docieplenie zaprojektowano jako 
powierzchniowe w postaci ułożenia płyt z wełny mineralnej niepalnej 
skalnej o grubości 12 cm. 

Cechy wełny mineralnej: 

-elastyczna płyta wypełniająca  o wymiarach 1220 x 610 mm 

- gęstość 28-30 kg/m3 

- Euroklasa odporności na ogień- A1 

- Ciągłe spalanie- NPD 

- Palność- niepalny 

- Współczynnik przepuszczalności powietrza, ℓ = 100 x 10-6 m2/Pa*s 

 

Przed przystąpienie do wykonywania ocieplenia należy istniejący 
strop oczyścić z gruzu, odchodów ptasich i innych śmieci wraz z 
zasypką (polepą). Na tak przygotowanej powierzchni układać folię 
paroizolacyjną (PE) o grubości 0,2 mm. Folię układać na zakład w 
sposób zapewniający szczelność, następnie należy ułożyć legary 
drewniane o wymiarach 24x12 cm. Następnie należy układać płyty z 
wełny skalnej o grubości 12 cm i współczynniku λ=0,040 W/mK 
przycinane tak aby ściśle wypełnił przestrzeń pomiędzy elementami 
konstrukcyjnymi nowej podłogi – legarami drewnianymi.. Po 
ułożeniu ocieplenia ułożyć podłogę z desek OSB 3 gr 22 mm 
mocowanymi mechanicznie do legarów, zaleca się stosowanie płyt o 
frezowanych bokach układanych na pióro i wpust. 

 
 
PARAPETY ZEWNĘTRZNEOBRÓBKI BLACHARSKIE 

Wykonać i zamontować parapety i obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej i 
powlekanej( Gr. 0,55 mm). Ocynkowanej. Parapety powinny wystawać poza 
lico ścian co najmniej 4 cm, i muszą zabezpieczać elewację przed przeciekami 
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wody deszczowej. Ponadto, parapety na wyższej kondygnacji powinny być o 1 
cm dłuższe od parapetów na niższej kondygnacji. 

UWAGA: 

W zakresie mniejszego opracowania jest także wymiana wszystkich obróbek 
blacharskich na murkach,  wymiana obróbek blacharskich- pasów 
podrynnowych i nadrynnowych wraz z obróbkami gzymsu.  

OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU  

• Wykonać opaskę wokół budynku na podbudowie tłuczniowej ( 15 cm) z płyt 
betonowych 50x50 gr. 5 cm (szara) ze spadkiem od budynku 2 %, z 
zabezpieczeniem krawędzi obrzeżami chodnikowymi 20x6 cm. W miejscach 
odpływu rur spustowych zamontować betonowe prefabrykowane koryta 
odprowadzające wodę w grunt.  

REMONT STUDNI DOŚWIETLAJĄCYCH ORAZ Z MURKAMI 
OPOROWYMI  
Murki stanowiących studnie doświetlające pomieszczenia piwniczne oraz murki 
oporowe w miejscach wejść i wjazdów do pomieszczeń piwnicznych należy 
rozebrać i ponownie wymurować. Ponad powierzchnią terenu wykonać tynk, 
zagruntować a następnie nałożyć tynk  o właściwościach istniejącego tynku – 
cementowo- wapienny typu „ baranek”( szczegółowy kolor uzgodnić z 
Inwestorem).  Na górnej krawędzi murków – 20 cm powyżej poziomu kraty 
wykonać obróbki blacharskie. Konstrukcje wsporcze krat poziomych wykonać 
należy odtworzeniowo , mocując do ściany studni kątownik stalowy.  
 
WYMIANA ORYNNOWANIA I RUR SPUSTOWYCH 
Projektuje się wymianę systemu orynnowania i rur spustowych. Nowe rynny 
180 mm oraz rury spustowe 150 mm należy zamontować w miejsce istniejącego 
systemu odprowadzenia wody z dachu budynku. Na 1,0 m powyżej poziomu 
terenu należy zamontować czyszczak  na każdym pionie.  
 
 
REMONT KOMINÓW WENTYLACYJNYCH 
 
Kominy wentylacyjne wystające ponad połać dachu należy poddać remontowi 
poprzez ich skucie, przemurowanie,  wykonanie nowych czapek kominowych, 
obłożenie ścian kominu styropianem i wykonaniem tynku zgodnie z w/w 
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technologią. Kratki wentylacyjne wymienić na nowe. Zakres prac obejmuje 
demontaż obróbek blacharskich oraz nowe ich wykonanie. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na wykonanie „wydr”. 
Na czapkach kominów wentylacyjnych od pionów kanalizacyjnych należy 
zamontować komin odpowietrzający kanalizację sanitarną. 
 
Zasady ogólne przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych  
  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać bezwzględnie 
wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, 
zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu, oraz wykonać urządzenia do 
usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy 
robotach rozbiórkowych powinni być zaznajomieni z zakresem prac do 
wykonania. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych należy przestrzegać 
wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i 
bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia  
zabezpieczające i ochronne. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież 
roboczą oraz hełmy, okulary i rękawice ochronne oraz komplet potrzebnych 
narzędzi. Przy rozbiórce gruz i drobne materiały należy usuwać przez zsypy. 
Niedopuszczalne jest zrzucanie ich na niższe stropy. Roboty rozbiórkowe 
prowadzić ręcznie. Rozbiórkę należy wykonywać w następującej kolejności:  
• rozbiórka rur spustowych, rynien, obróbek blacharskich  
• rozbiórka chodników, opasek wokół budynku. 
Przy robotach rozbiórkowych należy dążyć do odzyskania w maksymalnym 
stopniu materiałów i elementów nadających się do ponownego wbudowania.  
  
Urządzenia zabezpieczające i ochronne  
Wszystkie niebezpieczne miejsca, jak przejścia i pomosty powinny być 
zabezpieczone barierami, a pomosty krawężnikami obrzeżnymi. Również 
znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót rozbiórkowych urządzenia 
użyteczności publicznej, budowle, latarnie, słupy z przewodami i drzewa 
powinny być zabezpieczone.  
 
Ubrania ochronne i narzędzia  
Robotnicy powinni mieć odzież roboczą, hełmy ochronne, okulary i rękawice, a 
narzędzia powinny być utrzymane w dobrym stanie. Przed rozpoczęciem robót 
robotnicy powinni być pouczeni o sposobie prowadzenia robót i przepisach 
bezpieczeństwa pracy.  
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Bezpieczeństwo publiczne  
Wszystkie przejścia dla pieszych i przejazdy w zasięgu robót powinny być  
zabezpieczone, a w momencie zagrożenia wartownicy powinni kierować ruch na 
drogi okrężne.  
BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA  
 1. Wejścia główne do budynku są ochronione  
daszkami. Daszek powinien mieć konstrukcję umożliwiającą przeniesienie  
ewentualnych obciążeń, jakie w prawdopodobnym zakresie może spowodować  
upadek okładzin elewacyjnych, skrzydeł okiennych lub szyb. 
2. Tablice informacyjne, reklamy i podobne urządzenia oraz dekoracje powinny  
być tak usytuowane, wykonane i zamocowane, aby nie stanowiły zagrożenia  
bezpieczeństwa dla użytkowników budynku i osób trzecich.  
3. Obudowy urządzeń technicznych nie mogą być wysunięte poza płaszczyznę  
ściany zewnętrznej budynku o więcej niż 0,5 m – przy zachowaniu użytkowej  
szerokości chodnika oraz zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu dla osób  
z dysfunkcją narządu wzroku.  
4. Oświetlenie i reklamy świetlne nie powinny być uciążliwe dla użytkowników  
budynku oraz powodować olśnienia przechodniów i użytkowników jezdni.  
5. Wpusty kanalizacyjne oraz ażurowe osłony wycieraczek powinny mieć 
odstępy między prętami lub średnice otworów nie większe niż 20 mm. 
6. Umieszczenie odbojów, skrobaczek, wycieraczek do obuwia lub podobnych  
urządzeń wystających ponad poziom płaszczyzny dojścia w szerokości drzwi  
wejściowych do budynku jest zabronione.  
7. Skrzydła drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny być 
oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiału zapewniającego 
bezpieczeństwo użytkowników w przypadku stłuczenia.  
8. Okna budynku mają skrzydła otwierane do wewnątrz.  

9. W budynku temperatura na powierzchni elementów centralnego ogrzewania,  

zabezpieczonych przed dotknięciem użytkowników, nie może przekraczać 90oC  

10. Nawierzchnia dojść, schodów i pochylni zewnętrznych i wewnętrznych, 
ciągów komunikacyjnych w budynku oraz podłóg w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi, powinna być wykonana z materiałów nie 
powodujących niebezpieczeństwa poślizgu.  

 UWAGA:  
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 Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać niezbędne  

świadectwa i atesty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie  

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz posiadać znak  

bezpieczeństwa.  

 Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami,  

normatywami, warunkami technicznymi prowadzenia robot, przepisami 
BHP i sztuką budowlaną 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

     

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

 
NAZWA OBIEKTU I ADRES: 

 
ZESPÓŁ MEDYCZNO-SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH 
 02-517 WARSZAWA UL. RAKOWIECKA 23   
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INWESTOR:       
  
ZESPÓŁ MEDYCZNO-SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH  
 02-517  WARSZAWA UL. RAKOWIECKA 23 
 

PROJEKTANT:       
  
MARCIN JANISIEWICZ 
 UPR. NR MAZ/0362/POOK/06 
w spec. konstrukcyjno-budowlanej 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WARSZAWA, 01 PAŹDZIERNIKA  2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zakres robót oraz kolejność realizacji: 

Zakres robót obejmuje roboty budowlane związane z wykonaniem  remontu i 
docieplenia ścian zewnętrznych fundamentowych oraz dachu budynku ZSSMP  
w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 23. 

Zagospodarowanie placu budowy 

- roboty ziemne 
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- roboty budowlano-montażowe (izolacyjne, demontażowo-montażowe) 

- roboty ziemne  

- prace wykończeniowe – porządkowe 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

- budynek ZSSMP. 

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

Potencjalne zagrożenia związane są bezpośrednio z prowadzeniem robót 
budowlanych jak również z wpływem tych robót na funkcjonowanie budynku i 
jego najbliższego sąsiedztwa. Należy wydzielić plac składowy materiałów 
budowlanych i plac magazynowania odpadów. Inne potencjalne zagrożenia 
związane są bezpośrednio z prowadzeniem robót budowlanych.  

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych 

W związku z przewidywanym zakresem robót wystąpi część z okoliczności i 
szczególnych zagrożeń, dla których konieczne jest sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – na podstawie art. 21a, ust. 1a Ustawy 
Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, gdyż na budowie 
może być zatrudnionych więcej niż 20 pracowników, roboty będą trwały dłużej 
niż 30 dni roboczych, a ich pracochłonność przekroczy 500 osobodni oraz 
wystąpią niektóre z prac szczególnie niebezpiecznych.  

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia powinien zawierać oprócz zapisów 
dotyczących bezpośrednio wykonawców, również rozwiązania dla zapewnienia 
bezpieczeństwa i maksymalnego ograniczenia uciążliwości dla użytkowników 
budynku. W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć 
następujące zagrożenia: 

 - Praca urządzeń transportowych  

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych,  

- Roboty na wysokościach do 5m   

- Upadek przedmiotów z wysokości  
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- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy  

- Transportowane pionowo materiały i elementy  

- Porażenie prądem elektrycznym  

- Oparzenie termiczne  

- Niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy  

- Drgania mechaniczne – wibracja  

- Pyły przemysłowe  

- Praca w wymuszonej pozycji ciała  

- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów  

- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie  

- Praca w warunkach nadmiernego obciążenia psychicznego  

- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku  

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia 
związane z sytuacjami awaryjno-wypadkowymi:  

- Pożar  

- Awaria urządzeń  

- Wyciek oleju lub paliwa  

- Awarie sieci trakcyjnej  

- Przerwanie przewodów nienaniesionych na plany lub awarie sieci niezależne 
od działalności przedsiębiorstwa 

-Wypadek, katastrofa  

- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników: 

- bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na budowie sprawuje 
kierownik budowy 
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- należy przeprowadzić szkolenie ogólne i stanowiskowe pracowników w 
zakresie BHP i Ppoż;  

- pracodawca ponosi  odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia w czasie wykonywania robót 

- należy przestrzegać zasad i wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robót 
budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych: 

- prace ziemne i budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z 
projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i 
normami 

- roboty wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności 

- pracę mogą wykonywać tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w 
zakresie BHP i Ppoż. oraz odpowiednich kwalifikacjach zawodowych 

- wyposażyć pracowników w odzież i obuwie robocze, bezpieczny i sprawny 
sprzęt oraz narzędzia 

- wyposażyć pracowników w środki łączności np. telefon komórkowy  

- wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji 
podziemnych należy wykonywać tylko ręcznie 

- przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy 
wyznaczyć teren niebezpieczny i odpowiednio go oznakować 

Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych określa Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. – ( Dz. U. Nr 118 poz. 1263).  

 

Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać:  

-  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z 
dnia 11 czerwca 2002 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
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higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 91, poz. 
811)  

-  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 
2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) -  ROZPORZĄDZENIA 
MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470)  

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 
roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i 
innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, 
poz. 1263) - Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów 
robót. 

Realizacja projektowanego zamierzenia budowlanego nie pociąga za sobą 
wykonywania robót budowlanych wymienionych w art. 21 ust. 2 Ustawy 
Prawo Budowlane.  

Dlatego też, zgodnie z art. 21 a ust. 1 a pkt. 1 i 2 oraz art. 42 ust. 2 pkt. 2 i ust. 
3a, Kierownik budowy nie jest zobowiązany do sporządzenia PLANU 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA oraz umieszczenia na 
budowie ogłoszenia zawierającego dane dotyczące BIOZ.  

 

 

 


