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Oświadczenie projektanta  
 
 
 

Niniejszym oświadczam, że projekt techniczny w zakresie 
termomodernizacji - docieplenia części ścian zewnętrznych, docieplenia 
ścian wykuszy, kolorystyki elewacji, wymiany części stolarki okiennej  
i wymiany części stolarki drzwiowej, wymiany automatyki windy 
osobowej. 
 
Budynku Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego przy ul. Łowińskiej 7 
w Pruszczu; 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
 
 
 
 Projektant:    mgr inż. A. Cieśla  
       

upr. UAN-NB-7210/134/84 
 
 
 
 
Bydgoszcz, 23 maja 2016r. 
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OPIS TECHNICZNY W ZAKRESIE OCIEPLENIA, KOLORYSTYKI  
WYMIANY STOLARKI, WYMIANY AUTOMATYKI 

 
1. Dane ogólne. 

 
1.1 Inwestor:   Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu 
1.2 Adres inwestora:  86-120 Pruszcz, ul. Łowińska 7. 
1.3 Obiekt:   Budynek użyteczności publicznej 
1.4 Adres obiektu:  86-120 Pruszcz, ul. Łowińska 7,  

Działka nr 49/1, obręb 18, jednostka Pruszcz. 
 
 

2. Przedmiot i zakres opracowania: 
 

Przedmiotem opracowania jest ocieplenie części ścian zewnętrznych, kolorystyka całej 
elewacji, docieplenie wykuszy, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej, 
wymiana automatyki windy osobowej. 

 
3. Podstawa opracowania. 

 
3.1 Uzgodnienia z inwestorem. 
3.2 Oględziny stanu istniejącego. 
3.3 Plan sytuacyjny. 
3.4 Wytyczne Departamentu Rozwoju Regionalnego Wydziału Planowania 

Strategicznego i Przestrzennego w zakresie zasad i standardów kształtowania 
ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego. 

3.5 Instrukcja ITB nr 334/2002 „Bezspoinowy system ocieplania ścian 
zewnętrznych”. 

3.6 Technologia wykonania ocieplenia systemowa. 
 

4. Opis stanu istniejącego. 
 

4.1. Opis stanu istniejącego. 
Budynek Międzygminnego Ośrodka Pomocy Społecznej składa się z trzech segmentów. 
Segmenty te zostały oznaczone odpowiednio „A”, „B”, „C”.  
Segmenty „A”, „B” powstały jako pierwsze, a segment „C” został dobudowany w 
okresie późniejszym.  
Dociepleniu ścian zewnętrznych podlegają ściany zewnętrzne segmentu „C”; oraz 
ściany zewnętrzne wykuszy segmentu „B”. 
Wszystkie ściany przewidziane są do malowania. 
Ściany zewnętrzne segmentu „C” wykonane są jako warstwowe, o łącznej grubości 
42cm. Konstrukcja ścian przedstawia się następująco patrząc od wewnątrz: gazobeton 
24cm, izolacja termiczna (wkładka) gr. 6cm ze styropianu, gazobeton 12cm. 
Istniejące tynki zewnętrzne – tynk nakrapiany, grubo-fakturowy.  



5 
 
 
Konstrukcja dachowa stalowa. 
Pokrycie dachu z płyt trapezowych, lakierowanych farbą. Dach szybu windowego, dach 
wejść wykonane z blacho dachówki. Do pokrycia zamontowana jest na metalowych 
wspornikach instalacja odgromowa. Instalacja odgromowa wykonana z drutu średnicy 
6mm. 
Gzyms z desek grubości 18mm, boazeryjnych, malowanych. 
Istniejąc stolarka okienna PCV , istniejąc stolarka drzwiowa PCV. Okna połaciowe 
drewniane. Podokienniki zewnętrzne z blachy ocynkowanej.  
Rynny i rury spustowe, średnicy 15cm, z blachy ocynkowanej, odwodnienie daszków 
wejściowych – PCV. 
Schody zewnętrzne wejścia głównego i wejścia od strony południowej wykończone 
płytkami ceramicznymi. 
Schody wejścia do kuchni – strona północna betonowe, na gruncie z posadzką z 
lastryka płukanego. Obok schodów rampa betonowa. Kominy wentylacji grawitacyjnej 
nz pustaków ceramicznych obmurowane cegłą, z nakrywami betonowymi. 
 
4.2. Ocena stanu technicznego elementów budynku w zakresie rozwiązań 
projektowych. 
4.2.1. Docieplenie: 
Ściany zewnętrzne mające zostać docieplone – są w dobrym stanie technicznym i 
nadają się do ocieplenia. 
Nie stwierdzono uszkodzeń (ubytków, pękania tynku zewnętrznego). Podłoże jest 
nośne, wymaga jedynie zmycia. Stan techniczny pozwala na mocowanie styropianu. 
 
4.2.2. Tynk zewnętrzny: 
Tyn zewnętrzny zabrudzony, częściowo zabrudzony glonami, w części cokołu 
pokruszony. 
 
4.2.3. Pokrycia dachowe: 
Pokrycia dachowe znajdują się w zadowalającym stanie technicznym, zabrudzone 
biologiczne, rdzą z wsporników instalacji odgromowej, mocowania blach stalowe, 
całkowicie skorodowane. 
 
4.2.4. Instalacja odgromowa. 
Instalacja odgromowa wykonana z drutu średnicy 6mm, nie odpowiada obecnym 
wymaganiom. Drut skorodowany brudzi pokrycie przyspiesza korozję blachy 
trapezowej. 
 
4.2.5. Kominy: 
Kominy segmentu „A” w złym stanie technicznym. Górna część kominów wykonana z 
bloczków wapienno-piaskowych nieodpowiednia dla kominów, obróbki blacharskie 
całkowicie skorodowane. 
Kominy segmentów „B” i „C” w zadowalającym stanie technicznym. Nakrywy w złym 
stanie technicznym. 
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4.2.6. Odwodnienie: 
Rynny i rury spustowe w złym stanie technicznym. 
Rewizje żeliwne w złym stanie technicznym. Podejścia żeliwne w zadowalającym 
stanie technicznym. 
 
4.2.7. Stolarka okienna: 
Wytypowana do wymiana stolarka okienna PCV i okna połaciowe w złym stanie 
technicznym. 
 
4.2.8. Stolarka drzwiowa: 
Wytypowana do wymiana stolarka drzwiowa w złym stanie technicznym. Szerokość 
drzwi jednoskrzydłowych nie odpowiada wymaganiom Warunków Technicznych. 
 
4.2.9. Rampa: 
Rampa w złym stanie technicznym. 
 
4.2.10. Schody do kuchni: 
Schody w złym stanie technicznym. Szerokość stopni nie odpowiada wymaganiom 
Warunków Technicznych. 
 
4.2.11. Gzyms z desek. 
Gzyms znajduje się w zadowalającym stanie technicznym. Pojedyncze deski wymagają 
wymiany.  
 
5. Projektowane materiały ocieplenia przegród zewnętrznych. 
Projektowane grubości warstwy ocieplenia przegród zewnętrznych przyjęto na 
podstawie obliczeń cieplnych. Przyjęto wymagania dla WT po 20121r. 
Ocieplenie należy wykonać w całości jako rozwiązanie systemowe posiadające 
klasyfikację jako nierozprzestrzeniający ognia - NRO. 
 
5.1. Ściany zewnętrzne segmentu „C”: 

Styropian EPS 70 032, (styropian grafitowy) grubości 8cm. 
Współczynnik przewodzenia styropianu λ = 0,032 W/mK. 

5.2.  Ściany zewnętrzne wykuszy: 
Wełna mineralna skalna Rockwool Superrock grubości 16cm. 
Współczynnik przewodzenia styropianu λ = 0,035 W/mK. 

5.3.  Ościeża okienne: 
Ocieplone styropianem grubości 3cm. 
 
Ściany zewnętrzne segmentu „C”; Obliczenia projektowanego ocieplenia U. 
U=1/ RTk  

 RTk = Rsi+Rzew+Rse;   Rzew + R1+R2+R3 + R4. 
 Rzew=0,24/0,25+0,06/0,045++0,12/0,25+0,08/0,032=5,273 [W/m2K]. 

RTk = 0,13+5,273 +0,04= 5,443 [m2K/W] 
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UTk = 1/ RTk = 1/5,443 = 0,184 [W/m2K] ≤ Umax 2021r = 0,20 [W/m2K]. 
gdzie: 
Rse - opór przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni, 
Rsi - opór przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni, 
Rzew - opór przejmowania ciepła projektowanej przegrody, 
R1, - opór przejmowania ciepła warstwy konstrukcyjnej z gazobetonu, 
R2, - opór przejmowania ciepła istniejącej warstwy izolacyjnej ze styropianu, 
R3, - opór przejmowania ciepła zewnętrznej warstwy z gazobetonu, 
R4, - opór przejmowania ciepła projektowanej warstwy izolacyjnej ze styropianu. 

 
Ściany wykuszy segmentu „C”; Obliczenia projektowanego ocieplenia U. 

U=1/ RTk  
 RTk = Rsi+Rzew+Rse;   Rzew + R1+R2. 
 Rzew=0,12/0,25+0,16/0,035=5,051 [W/m2K]. 

RTk = 0,13+5,051 +0,04= 5,221 [m2K/W] 
 
UTk = 1/ RTk = 1/5,221 = 0,192 [W/m2K] ≤ Umax 2021r = 0,20 [W/m2K]. 
 
gdzie: 
Rse - opór przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni, 
Rsi - opór przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni, 
Rzew - opór przejmowania ciepła projektowanej przegrody, 
R1, - opór przejmowania ciepła warstwy konstrukcyjnej z gazobetonu, 
R2, - opór przejmowania ciepła projektowanej warstwy izolacyjnej z wełny mineralnej. 
 

6. Opis technologii robót ociepleniowych. 
 
6.1. Roboty przygotowawcze do ocieplenia ścian zewnętrznych segmentu „C”. 

1. Demontaż obróbek blacharskich spadków zewnętrznych okien. 
2. Zmycie tynku zewnętrznego. 

 
6.2. Roboty przygotowawcze do ocieplenia ścian wykuszy segmentu „B”. 

1. Przełożenie blachy trapezowej pokrycia dachowego. Ściany muszą być 
ocieplone w całości, również pod pokryciem dachowym. 

2. Demontaż obróbek blacharskich spadków zewnętrznych okien. 
3. Zmycie tynku zewnętrznego. 

 
6.3. Technologia ocieplenie ścian. 
Projektuje się wykonanie ocieplenia ścian styropianem i skalną wełną mineralną metodą 
bezspoinową, w rozwiązaniu systemowym. 
Mocowanie materiału izolacyjnego klejone i mechaniczne. 
Płyty materiału izolacyjnego przyklejać do podłoża zaprawą systemową. 
Do mocowania styropianu stosować wbijane kołki z rdzeniem stalowym, o średnicy 
8mm. Długości kołków 160mm. Do mocowania wełny powyżej połaci dachowej 
stosować kołki z rdzeniem stalowym, o średnicy 8mm. Długości kołków 240mm 
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Mocowanie kołków – zagłębiane. 
Miejsca talerzyków zaślepić nakładkami gr. 2,0cm materiału izolacyjnego.  
Ilość kołków zgodna z wymaganiami systemu ocieplenia dla budynków wysokości do 
12m.  
Warstwę zbrojącą materiału izolacyjnego wykonać z masy zbrojącej systemowej. 
Siatka z włókna szklanego - systemowa, o ciężarze jednostkowym nie mniejszym niż 
145g/m2. 
Tynk docieplanych ścian – tynk strukturalny, baranek, o średnicy ziaren 3mm. 
Uwaga: 
Zwody pionowe nowej instalacji odgromowej ukryć pod warstwą docieplenia.  
Nową instalację odgromową ułożyć w rurkach i przykryć wełną mineralną skalną 
grubości 8cm. 
Narożniki wypukłe okien i ścian: 
Wszystkie narożniki wypukłe okien i ścian wykończyć listwą narożnikową z siatką. 
 
Wszystkie czynności ocieplenia wykonać zgodnie z technologią przyjętego systemu 
oraz Instrukcją ITB nr 334/2002. „Bezspoinowy system ocieplania ścian 
zewnętrznych”. 
 
6.3.1. Docieplenie ścian wykuszy segmentu „B”. 
Docieplenie systemowe, z zastosowaniem skalnej wełny mineralnej gr. 16.  
W zakres wchodzi zakrycie od góry wełny blachą stalową powlekaną poliestrem 
błyszczącym RAL 3016 (koral). 
 
6.4. Kolorystyka elewacji: 
Malowanie elewacji wykonać zgodnie z kolorystyką. Malowanie wykonać farbami 
kolorowymi czysto silikonowymi samooczyszczającymi systemu ocielenia. 
Tynki ościeży, malować farbą silikonową w kolorze jak kolor farby na ścianie. 
Podana kolorystyka jest przykładowa. W przypadku wyboru innego systemu 
docieplenia należy zastosować farby odpowiadające kolorom STO. 
 
6.5. Pokrycia dachowe. 
Istniejąca blacha trapezowa i blacha dachówkowa pozostaje bez zmian.  
Blachę trapezową należy przełożyć w zakresie niezbędnym dla ocieplenia ścian 
wykuszy segmentu „B”. 
Całą powierzchnię wszystkich blach należy dokładnie zmyć ciśnieniowo, dla uzyskania 
czystej powierzchni dla malowania.  
Mocowania blachy trapezowej należy wymienić z uwagi na ich korozję. 
Blachy i obróbki blacharskie malować gruntoemalią do ocynku. Grubość powłoki nie 
mniej niż 40µm. 
 
6.6. Kominy. 
Kominy wszystkich segmentów – wymiana nakryw betonowych. Wykonać nowe 
indywidualne nakrywy, betonowe, grubości 6cm, z kapinosami, malowane farbą 
silikonową STO 37106. Ściany – zmyć ciśnieniowo, wzmocnić gruntem głęboko 
penetrującym, wykonać tynk strukturalny na warstwie szczepnej, lub tynk z zapraw 
drobno-kruszywowych.  
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Należy uzupełnić kanały z pustaków ceramicznych do wierzchu obmurówki i wypełnić 
przestrzeń zaprawą cementową. Tynki malować farbą STO 32402. Kominy segmentu 
„A” – wymienić górne bloczki cementowo-wapienne na cegłę ceramiczną pełną, 
uzupełnić tynk zewnętrzny kat. III, wymienić obróbki blacharskie na blachę 
ocynkowaną 0,60mm. 
 
6.7. Instalacja odgromowa: 
Zamontować nową instalację odgromową. Instalację wykonać z drutu ocynkowanego 
średnicy 8mm. Nową instalację wymienić do złączy pomiarowych na ścianie. Instalację 
na dachu montować na ocynkowanych wspornikach nitowanych do blachy. Wsporniki i 
wszystkie połączenia na dachu zabezpieczyć antykorozyjnie. Połączenia śrubowe – 
smarem technicznym. wsporniki – 2 farba miniowa do ocynku + gruntoemalia do 
ocynku. 
 
6.8. Rynny i rury spustowe: 
Rynny i rury spustowe podlegają całkowitej wymianie, dotyczy to również pokryć z 
blacho-dachówki. Należy zachować dotychczasowe średnice dotychczasowe. Rynny i 
rury spustowe wykonać indywidualnie z blachy stalowej powlekanej poliestrem 
błyszczącym RAL 7000. W daszku wejścia głównego zamontować dodatkową rurę 
spustową. 
Wymienić wszystkie rewizje żeliwne średnicy 160mm pionów deszczowych. Nowe 
rewizje wykonać z PCV. Piony deszczowe segmentu „C” przerobić tak odsunąć od 
ściany 5cm poza powierzchnię docieplenia. Wszystkie rewizje PCV i odcinki żeliwne 
rur deszczowych malować farbą silikonową STO 37106. 
 
6.9. Obróbki blacharskie spadków zewnętrznych okien: 
Należy wymienić w całym obiekcie dotychczasowe obróbki z blachy ocynkowanej na 
obróbki z blachy stalowej powlekanej poliestrem błyszczącym RAL 7000.  
Blachy należy bezwzględnie montować pod ramą okienną. 
Blachy wysunąć 4 cm poza lico wykończonej powierzchni ściany. 
 
6.10. Stolarka okienna. 
Wymienić wszystkie drewniane okna połaciowe na okna PCV, współczynnik Uc=1,30. 
W ramach wymiany wymienić wszystkie dotychczasowe kołnierze uszczelniające. 
Wymienić wskazane okna PCV. Należy bezwzględnie nie zmniejszać wymiarów okien, 
niedopuszczalne jest podniesienie okien ponad parapet wewnętrzny. 
Obróbka osadzenia i malowanie ościeży w obrębie otworu okiennego. 
Należy wymienić w całym obiekcie zamontować we wszystkich oknach nawiewniki 
regulowane ręcznie, o przepustowości 20m3/h. 
 
6.11. Stolarka drzwiowa: 
Wymienić wskazane drzwi zgodnie z projektem. 
Należy powiększyć otwory poprzez skucie tynku i wymianę nadproża (drzwi D3) aby 
zamontować zaprojektowane drzwi. 
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6.12. Podsufitka gzymsu: 
Wymienić w niewielkim zakresie – ok. 5,0m2 deski boazeryjne. Całość malować 
dwukrotnie farbą olejną do drewna w kolorze zbliżonym do istniejącego lub RAL 7000. 
 
6.13. Śmietnik: 
Powiększyć istniejący otwór do szerokości 120cm. Narożniki (od wewnątrz i zewnątrz) 
ścian ochronić kątownikiem z/g 60x60x3. Ściany do wysokości 2,0m wykończyć 
płytkami gresowymi. 
 
6.14. Rampa i schody do kuchni: 
Rampę i schody rozebrać. 
Wykonać nowe schody o szerokości spocznika 2,00m, szerokości stopni 36cm. Schody 
wykonać z kostki betonowej gr. 6cm i obrzeży 30x8. Kostka i obrzeża kolorowe – 
czerwone lub piaskowe.  
Wymienić wycieraczką na ocynkowaną 60x40cm z odprowadzeniem wody. 
Zamontować balustradę ze stali ocynkowanej malowaną na budowie farbą do ocynku 
RAL 7000. 
 
6.15. Opaski wokół budynków: 
Istniejące opaski betonowe pozostają bez zmian. Wymianie podlega część opaski na 
długości 6,0m przy segmencie „C”. 
 
7. Automatyka windy osobowej: 
Istniejące sterowanie windy podlega całkowitej wymianie. 
Projektowane sterowanie to elektroniczny układ sterowania dźwigu oparty na 
sterowniku typu ARL 500 produkcji firmy ARKEL (lub równoważne).  
Sterowanie to posiada szereg aplikacji umożliwiających wprowadzanie wielu 
dodatkowych funkcji, przystosowujących dźwig do zmieniających się przepisów 
bezpieczeństwa. Sterowanie musi posiadać: 

• funkcję zjazdu pożarowego,  
• funkcję zjazdu na przystanek podstawowy,  
• parkowanie z otwartymi drzwiami. 
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8. Zasady wykonywania robót 
Roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadające uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi. 
Roboty budowlane należy prowadzić z zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa 
BHP. 
Prace na dachach – prace szczególnie niebezpieczne, należy prowadzić przy 
zabezpieczeniu pracownika przed upadkiem z wysokości. 
Montaż rusztowań zewnętrznych wykonać przez uprawnionego montażystę. 
 
Należy stosować materiały dopuszczone dokumentem w postaci certyfikatu lub 
deklaracji zgodności i zgodne z projektem. Dopuszczenie materiału do zastosowania 
może się odbyć wyłącznie za zgodą inwestora lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Zgodę należy uzyskać na wniosku materiałowym, dołączonym do niniejszego projektu. 
 
 
 
 
Załącznik: 
Wzór wniosku materiałowego. 
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Docieplenie części ścian zewnętrznych. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 
                                  Kolorystyka elewacji. Wymiana automatyki windy. 

 

Wykonawca: 

 
Zamawiający:               Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu. 
                                      86-120 Pruszcz, ul. Łowińska 7 
 

 
Wniosek Materiałowy nr__________: 

 
Materiał: 
 
Producent: 
 
Miejsce zastosowania: 
 
Załączniki: 
 
 
 
 
Opinia Zamawiającego: 
 
 
Data i podpis: 
 
Zgłoszenie Wykonawcy: 
 
 
Data i podpis: 
 
 
 

Przyjęcie do Zamawiającego: 
 
 
Data i podpis: 

Zamawiający: 
 
Data i podpis: 
 

Decyzja: 

 
Data i podpis otrzymania – Wykonawca  
 
Kopia dla: 
 
Zamawiający:                                                           Wykonawca: 
 
 
 
 


