SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:
1. Strona tytułowa.
2. Opis techniczny.
3. Uprawnienia budowlane, zaświadczenia.
4. Karta z Gminnej Ewidencji Zabytków.
5. Decyzja Nr 148/2015 Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2. Część graficzna:
Rys. nr 1 – Lokalizacja
- skala 1:500
Rys. nr 2 – Elewacja wschodnia i Zachodnia - inwentaryzacja - skala 1:100
Rys. nr 3 – Elewacja wschodnia i Zachodnia – projektowana - skala 1:100
Rys. nr 4 – Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej projektowanej
Rys. nr 5 – Rzut otworów komunikacyjnych - inwentaryzacja – projektowana - skala 1:100
Rys. nr 6 – Przekrój A-A, B-B - projektowany
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1. DANE OGÓLNE.
1.1. Lokalizacja obiektu budowlanego.
73-200 Choszczno ul. Westerplatte 1
dz. nr 258/3 obr. 3 m. Choszczno.
1.2. Inwestor robót budowlanych.
Publiczne Gimnazjum
73-200 Choszczno ul. Westerplatte 1
1.3. Podstawa opracowania.
- zlecenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- uzgodnienia z inwestorem zakresu robót budowlanych,
- wizja terenowa i pomiary inwentaryzacyjne remontowanego obiektu,
- przedmiar robót budowlanych,
- podstawy kosztorysowania robót budowlanych – m.in. KNR, KSNR,
- wyceny indywidualne robót budowlanych nieokreślonych w KNR, KSNR,
1.4. Zakres remontu.
Remont obejmuje wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie
poszerzenia dwóch otworów komunikacyjnych w budynku dydaktycznym „A” Publicznego
Gimnazjum w Choszcznie.
Roboty remontowe obejmują wymianę istniejącej drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej
na nową stolarkę okienną i drzwiową z profili PCV oraz poszerzenie dwóch otworów
komunikacyjnych. W trakcie wymiany stolarki jak i wykonaniu poszerzeń przewidziano
również remont – naprawę parapetów zewnętrznych oraz roboty naprawcze po wymianie
stolarki i wykonaniu poszerzeń otworów komunikacyjnych polegające na odtworzeniu
okładzin ściennych i ich malowania farbami emulsyjnymi.
2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH.
Zakresem robót remontowych w budynku Gimnazjum jest:
- demontaż i montaż stolarki okiennej zewnętrznej,
- demontaż i montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej do budynku,
- demontaż i montaż nadproży dwóch otworów komunikacyjnych z ich poszerzeniem,
- oczyszczenie i pomalowanie zewnętrznych parapetów blaszanych,
- wykonanie napraw wyprawy tynkarskiej wraz z pomalowaniem.
Projekt obejmuje montaż okiennej z ciepłych, wysokoudarowych profili PCV. Szyby
bezpieczne. Nowa stolarka okienna i drzwiowa o podziale identycznym jak obecna. Okienne
wewnętrzne jak i uzupełnienie braków w tynku przy otworach
i drzwiowe ościeża
komunikacyjnych otynkowane i pomalowane farbami emulsyjnymi.
3. DANE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.
3.1. DANE OGÓLNE.
Podstawowe wymagania dla drzwi i okien zwarte w art. 5.1. Prawa budowlanego dotyczą:
• bezpieczeństwa konstrukcji,
• bezpieczeństwa użytkowania,
• bezpieczeństwa pożarowego,
• ochrony przed hałasem i drganiami,
• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej,
• odpowiednich warunków higieniczno-zdrowotnych i ochrony środowiska.
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Zgodnie z Prawem Budowlanym za dopuszczone do obrotu i stosowania, w przypadku
okien i drzwi uznaje się takie wyroby, na które:
• wystawiono certyfikat zgodności zgodnie z dokumentacją odniesienia (norma wyrobu, a w
przypadku jej braku aprobata techniczna ITB),
• zostały w określonym trybie dopuszczone do jednostkowego stosowania,
• oznaczono je znakiem budowlanym „B”.
Stolarka budowlana powinna odpowiadać ocenie zgodności z normą zharmonizowaną PNEN 14351-1:2006 „Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności
ogniowej i dymoszczelności”.
Ocena drzwi i okien pod względem bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania dokonywana
jest na podstawie normy zharmonizowanej PN-EN 14351-1:2006. Ocenie zgodności z
normą, podlegają cechy stolarki, które zdecydowanie wpływają na bezpieczeństwo, ale także
na warunki klimatyczne i komfort pomieszczeń, podczas całego okresu użytkowania.
Cechami jakimi powinna odznaczać się stolarka są:
• odporność na obciążenie wiatrem - czyli zdolność do przenoszenia sił parcia i ssania, jakie
działają na poszczególne elementy stolarki. Badanie odporności na obciążenie wiatrem
przeprowadza się wg PN-EN 12211:2001 „Okna i drzwi. Odporność na obciążenie
wiatrem. Metoda badania”,
• wodoszczelność - okna i drzwi powinny być odporne na przepuszczanie wody pod
ciśnieniem. Jego wysokość uzależniona jest od siły wiatru przypisanej danej strefie
obciążenia wiatrem oraz wysokości budynku. Badanie wodoszczelności przeprowadza się
zgodnie z normą PN-EN 1027:2001 „Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja” na
całych zestawach okienno drzwiowych lub na poszczególnych elementach,
• przepuszczalność powietrza - stolarka powinna przepuszczać powietrze w taki sposób, aby
zapewnić odpowiednie wietrzenie pomieszczenia przy jednoczesnym ograniczeniu strat
ciepła. Badanie szczelności przeprowadza się zgodnie z normą PN-EN 12207:2001 „Okna i
drzwi. Przepuszczalność powietrza .Klasyfikacja”,
• przenikalność cieplna - jest bardzo ważną cechą stolarki okiennej i drzwiowej. Wpływa
znacząco na koszty ogrzewania budynku; wyraża się ją współczynnikiem przenikania
ciepła U ; jego wartość jest zależna od strefy klimatycznej rodzaju i wysokości budynku co
jest zawarte w przepisach techniczno prawnych,
• przenikalność akustyczna - okna i drzwi mają za zadanie skutecznie chronić przed
dźwiękami docierającymi z zewnątrz do wnętrza budynku; ich zdolności pochłaniania
dźwięku powinna być dostosowane do warunków jakie wymusza otoczenie danego obiektu.
Oprócz wszystkich parametrów technicznych jakie cechują stolarkę, musi być wygodna,
estetyczna łatwa w utrzymaniu i użytkowaniu. Funkcjonalność i wygoda użytkowania
stolarki zależy od sposobu otwierania skrzydeł.
3.1. STOLARKA OKIENNA PCV – SZYBY BEZPIECZNE - okna uchylno-rozwieralne o
kształcie i podziale zgodnym ze stolarką wymienianą, okna z profili PCV. Profile nośne z
PCV , wielokomorowe, wzmocnione w ościeżach i skrzydłach kształtownikami stalowymi
ocynkowanymi , profile o U max = lub < 1,1 W/m2K. Szyba ze szkła bezpiecznego,
klejona z powłoką niskoemisyjną, dwukomorowa z termoramką, wypełniona gazem
szlachetnym np. argonem, 4/16/4/16/4, o U max = 0,7 W/m2K. Współczynnik przenikania
ciepła dla całego okna U = lub < 0,9 W/m2K. Rozszczelnienie ręczne, klamki. Stolarka w
kolorze białym.

3.2. STOLARKA DRZWIOWA PCV– DRZWI ZEWNĘTRZNE – drzwi wejściowe
zewnętrzne z profili PCV. Profile nośne z PCV , wielokomorowe, wzmocnione w ościeżach i
skrzydłach kształtownikami stalowymi ocynkowanymi , profile o U max = lub < 1,1
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W/m2K. Szyba ze szkła bezpiecznego, klejona z powłoką niskoemisyjną, dwukomorowa z
termoramką, wypełniona gazem szlachetnym np. argonem, 4/16/4/16/4, o U max = 0,7
W/m2K. Współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi okna U = lub < 0,9 W/m2K.
Rozszczelnienie ręczne, klamki. Stolarka w kolorze białym. Drzwi dwuskrzydłowe z
naświetlem, zaopatrzone w klamki metalowe, z dwoma zamkami patentowymi.
Zestawienie stolarki podlegającej wymianie w części rysunkowej projektu rys. 4
Uwaga :
wykonawca robót powinien sprawdzić wymiary zewnętrzne wymienianej stolarki
z natury i w miarę potrzeby skorygować je dla nowej stolarki.
3.3.POSZERZENIE OTWORÓW KOMUNIKACYJNYCH – dwa otwory
komunikacyjne przewidziano do poszerzenia w celu dostosowania ich szerokość do
obowiązujących przepisów. W tym celu należy zamontować nowe nadproża drzwiowe
stalowe dwuteowe NP. 160 dł. 210 cm na zaprawie cementowej, wykonać skucia części muru
na żądaną szerokość, otynkować i pomalować.
3.4.POZOSTAŁE – tynki ościeży wewnętrznych jak i uzupełnienie ich braków przy
otworach komunikacyjnych zwykłe, cementowo-wapienne wykończone gładzią gipsową,
farby zewnętrzne i wewnętrzne emulsyjne.
4. WYKONANIE ROBÓT.
4.1. Przygotowanie ościeży
4.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do
którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.
4.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.

4.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem
syntetycznym (ftalowym).

4.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
4.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.
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Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale
plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w
poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna,
nie więcej niż 3 mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie
szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów
wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
4.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych.
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu świadectwem ITB.
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.

5. ZAGOSPODAROWANIE I ORGANIZACJA PLACU BUDOWY.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia projekt
organizacji i zabezpieczenia robót w czasie trwania robót budowlanych oraz harmonogram
realizacji tego zadania.
Realizując poszczególne zadania Wykonawca na swój koszt dostarczy wszelkie niezbędne
zabezpieczenia placu budowy oraz jego kompletne oznakowanie, informujące o
ewentualnym zagrożeniu.
Zabezpieczenie terenu budowy należy wykonać w taki sposób, aby zachowane były przepisy
BHP zarówno dla robotników wykonujących dane zadanie (praca na wysokości) jak i dla
osób poruszających się w obrębie budynku (pracownicy, przechodnie).
Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach
szczególnie niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia, a
teren ogrodzić i wykonać sztywne zadaszenie nad wejściem do budynku.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy niezbędny do gaszenia ewentualnego pożaru.
Materiały łatwopalne należy składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, w taki
sposób, aby były one zabezpieczone przed dostępem osób trzecich w oznakowanych i
zamkniętych pomieszczeniach.
Czasowy magazyn będzie znajdował się na terenie budowy, w miejscu wskazanym przez
Inwestora o ile nie będzie to zagrażało zdrowiu i życiu pracowników. Składowisko będzie
spełniał wymogi ochrony przeciwpożarowej obiektu oraz przepisy BHP.
Do realizacji powyższego zadania Wykonawca zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z
takiego sprzętu i urządzeń, które są do tego celu przeznaczone. Sprzęt ten winien być
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zabezpieczony w taki sposób,
aby nie zagrażał zdrowiu i życiu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną na jakość
transportowanych materiałów i urządzeń. Liczbę środków transportu należy tak dobrać, aby
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zapewnić terminowe prowadzenie prac przy realizacji powyższego zadania.
Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów wywozu i utylizacji materiałów z
rozbiórki, gruzu.
Wykonawca odpłatnie korzysta w trakcie realizacji robót z energii elektrycznej dostarczonej
przez Inwestora.

Opracował :
Dariusz Łącki
upr. bud. 99/89/Gw
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