ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA
OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Z KOLORYSTYKĄ ELEWACJI BUDYNKU
WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY UL. MICKIEWICZA 13 W MYSŁOWICACH
Działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 13 w Mysłowicach, ADM Property sp. z
o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych z remontem balkonów,
zadaszeniem wejścia i balkonów ostatniej kondygnacji oraz kolorystyką elewacji budynku Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 13 w Mysłowicach.
Zakres prac określony w audycie energetycznym i dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuje min.:
 demontaż istniejącego ocieplenia z okładzin z płyt acekolowych,
 ocieplenie ścian zewnętrznych wg, wytycznych audytu energetycznego - wykończenie masą
tynkarską silikatowo-silikonową CT 174 – do zacierania ręcznego,
 docieplenie cokołu,
 wymianę drzwi do zsypu,
 remont schodów wejściowych i pochylni dla niepełnosprawnych i do zsypu z wymianą balustrad,
 nadbudowę balustrad balkonów,
 przełożenie instalacji odgromowej pod ocieplenie,
 wymianę parapetów i obróbek blacharskich,
 wymianę nawiewników w stropodachu,
 zadaszenie wejścia do budynku i balkonów ostatniej kondygnacji,
 kolorystykę elewacji budynku,
Szczegółowy zakres prac oraz przedmiar robót znajduje się w załączonej dokumentacji projektowej.
Termin składania ofert: do 10.05.2017 do godz. 15.00
Miejsce składania ofert: na adres e-mail: biuro@admproperty.pl z tematem wiadomości „Ocieplenie
budynku przy ul Mickiewicza 13 w Mysłowicach” lub w biurze ADM Property sp. z
o.o., Ul. Karliczka 6 lok II, 40-488 Katowice
Termin realizacji zamówienia: do 31.10.2017r.
Dodatkowe wymagania Zamawiającego względem Wykonawcy
1. Przeprowadzenie wizji lokalnej na nieruchomości i zapoznanie się z dokumentacją techniczną,
opracowaną dla przedmiotowego zadania.
2. Przedłożenie kopii polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej zlecone prace –
wymagana suma ubezpieczenia OC – minimum 1 000 000,00 zł
3. Przedłożenie wykazu tożsamych prac wraz z referencjami
4. Przedłożenie wymaganych dokumentów do prowadzenia prac przy demontażu i usuwaniu płyt
acekolowych, tj.
 Zezwolenie na prowadzenie działalności w wyniku której powstają odpady niebezpieczne,
 Wykaz zatrudnionych pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest.
5. Przedłożenie informacji o stanie wyposażenia technicznego (wykaz sprzętu i urządzeń, jakie posiada
firma
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6. Przedłożenie informacji o stanie i strukturze zatrudnienia (średnia liczba osób zatrudnionych w
ostatnich 3 miesiącach na pełnym etacie na podstawie umowy o pracę).
7. Udzielenie gwarancji na wykonane prace obejmującej min. 60 miesięcy.
8. Wpłata wadium w wysokości 20 000 zł na rachunek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza
13 w Mysłowicach, prowadzony w ING Bank Śląski S.A. nr rachunku 25 1050 1214 1000 0092 1226
2803. Zwrot wadium nastąpi w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Oferentowi, który wygra
przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet zobowiązania, o którym mowa w pkt. 9 lub w
przypadku przedstawienia gwarancji ubezpieczeniowych zwrócone w terminie 7 dniu od daty
przedłożenia gwarancji ubezpieczeniowej.
9. wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść w pieniądzu lub w formie
odpowiednich gwarancji ubezpieczeniowych, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości 5% kwoty umownej brutto, z którego Zamawiający ma prawo potrącić wszelkie koszty
roszczeń wynikłych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zakresu umowy, kar
umownych
oraz
roszczeń
z
tytułu
gwarancji
jakości
za
wady.
Zleceniodawca zwraca zabezpieczenie w terminie 15 dni po odbiorze pogwarancyjnym
sporządzonym po upływie okresu gwarancji jakości, na rachunek bankowy Wykonawcy pod
warunkiem, że zostały usunięte wszystkie wady lub usterki ujawnione w tym okresie.
Treść oferty powinna zawierać:
1. Nazwa i adres siedziby oferenta.
2. NIP i REGON oferenta.
3. Przedmiot i adres nieruchomości, której dotyczy zamówienie.
4. Kosztorys opracowany w oparciu o przedmiar robót, stanowiący załącznik do niniejszego zaproszenia
do składania ofert.
5. Wykaz materiałów, które będą użyte do wykonania prac wraz z przedstawieniem atestów i
dopuszczeniem do stosowania.
6. Ofertę wykonania zamówienia uwzględniającą:
a) Cenę netto (w tym cenę materiałów i cenę robocizny)
b) Stawkę i kwotę podatku VAT
c) Cenę brutto
7. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac
8. Okres udzielonej gwarancji.
9. Potwierdzenie wpłaty wadium.
10. Oświadczenie o zobowiązaniu wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w pkt. 9 wymagań
względem Wykonawcy
Zastrzeżenia: Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub uznania, że postępowanie
nie przyniosło rezultatu.
Dodatkowe informacje: ADM Property sp. z o.o., tel. 666 136 490
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ADM Property sp. z o.o.
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B. Rysunki
1

Sytuacja

22/2016/1

2

Elewacje poł.-zach., poł. -wsch. – stan istniejący

22/2016/2

3

Elewacje pół.-zach., pół. -wsch. – stan istniejący

22/2016/3

4

Elewacje poł.-zach., poł. -wsch. – ocieplenie

22/2016/4

5

Elewacje pół.-zach., pół. -wsch. – ocieplenie

22/2016/5

6

Rzut dachu, przekrój przez stropodach, detale

22/2016/6

7

Daszek nad wejściem do budynku

22/2016/7

8

Daszek nad balkonem ostatniej kondygnacji

22/2016/8

9

Balustrada przy wejściu do budynku - pochylnia

22/2016/9

10

Balustrada przy wejściu do budynku - schody

22/2016/10

11

Balustrada przy zejściu do zsypu

22/2016/11

12

Balustrada balkonu, balustrada portfenetru

22/2016/12

13

Detale D-1, D-2

22/2016/13

14

Detale D-3, D-4

22/2016/14

15

Detale D-5, D-6

22/2016/15

16

Detale D-7, D-8

22/2016/16

17

Detale D-9, D-9a, D-10

22/2016/17

18

Detale D-11, D-12, D-13

22/2016/18

19

Detale D-14, D-15

22/2016/19

20

Detale D-16

22/2016/20

21

Elewacje poł.-zach., poł. -wsch. – kolorystyka

22/2016/21

22

Elewacje pół.-zach., pół. -wsch. – kolorystyka

22/2016/22
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego termomodernizacja budynku – ocieplenie ścian zewnętrznych z remontem balkonów, zadaszeniem wejść i balkonów ostatniej kondygnacji oraz
kolorystyką elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Adama Mickiewicza 13 w Mysłowicach.
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Umowa nr 18/2016 ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Adama Mickiewicza 13
w Mysłowicach.
1.2. PN–EN ISO 6946 – Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
1.3. Instrukcja ITB nr 447/2009, „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania”.
1.4. Rozporządzenie MI z dn.12.04 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
1.5. Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/0014, Złożony system izolacji cieplnej
z wyprawami tynkarskimi w systemie CERESIT CERETHERM CLASSIC.
1.6. Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-4397/2013, Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem CERESIT CERETHERM
CLASSIC.
1.7. Rozporządzenie Min. GPiPS z dn. 05.08.2012 r. w sprawie sposobów i warunków
bezpiecznego

użytkowania

i

usuwania

wyrobów

zawierających

azbest

(Dz. U. Nr 162, poz. 1089).
1.8. Rozporządzenie Min. GiP z dn. 14.10.2005 r w sprawie zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest
oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów
(Dz. U. Nr 216, poz. 1824).
1.9. Wytyczne ETICS warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem ETICS. Wydane przez Stowarzyszenia na rzecz systemów ociepleń, 03/2015 r.
1.10. Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne.
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny, wielorodzinny, zrealizowany
w technologii uprzemysłowionej, deskowań ślizgowych typu S13/m przy ul. Adama
Mickiewicza 13 w Mysłowicach.
3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest zdjęcie płyt acekolowych, określenie rozwiązań technicznych
ocieplenia zewnętrznych ścian dla usunięcia występujących wad tych przegród i ich
termorenowacji oraz remontu balkonów, zadaszeniem wejść i balkonów ostatniej kondygnacji z kolorystyką elewacji.
Niniejszy projekt został poprzedzony opracowaniem audytu energetycznego, w którym określono optymalny wariant termomodernizacji budynku.

Zakres prac:
– demontaż istniejącego ocieplenia z okładzin płyt acekolowych,
– ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wg wytycznych audytu energetycznego budynku – wykończenie masą tynkarską silikatowo-silikonową CT 174
(do zacierania ręcznego),
– docieplenie cokołu,
– wymianę drzwi do zsypu,
– remont schodów wejściowych i pochylni dla niepełnosprawnych i do zsypu z
wymianą balustrad,
– nadbudowa balustrad balkonów,
– przełożenie instalacji odgromowej pod ocieplenie,
– wymianę parapetów i obróbek blacharskich,
– wymianę nawiewników w stropodachu
– zadaszenie wejścia do budynku oraz balkonów ostatniej kondygnacji,
– kolorystykę elewacji budynku.

Zakres rzeczowy robót przyjęto z audytu oraz uzgodniono z Inwestorem. Ocieplenie
ścian zewnętrznych zostało zaprojektowane, jako przykładowe do opracowania dokumentacji, w technologii ETICS, w systemie „CERESIT CERETHERM CLASSIC”.
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Niniejszy projekt dopuszcza zastosowanie innych systemów ocieplenia ścian z zastosowaniem, jako izolacji płyt styropianowych, pod warunkiem posiadania przez dany
system aktualnych Świadectw lub Aprobat technicznych ITB. Należy przestrzegać zasady stosowania tylko tych materiałów, które przewidziane są w Świadectwie lub
Aprobacie dla danego systemu.

Materiały przygotować i nakładać wg wytycznych producenta, a ocieplenie i detale wykonać wg projektu i instrukcji ITB nr 447/2009.

4. OPIS BUDYNKU
4.1 Opis ogólny budynku.
Budynek mieszkalny, wielorodzinny, wolnostojący, podpiwniczony w 100%, XI kondygnacyjny, zrealizowany w technologii deskowań ślizgowych typu „S13/m”,
1973roku. Ściany zewnętrzne ocieplono wełną mineralną gr. 4 cm, mocowaną za pomocą rusztu drewnianego z osłoną z płyt azbestowo-cementowych, typu "Acekol".

4.2 Opis budynku
Fundamenty – monolityczne, ławy żelbetowe.
Ściany piwnic – monolityczne żelbetowe gr. 15 i 30 cm.
Ściany zewnętrze nadziemia – dwuwarstwowe, wykonane w ślizgu, gr. 30 cm (żwirobeton 18 cm + pgs 12 cm).
Ścianki attyki oraz maszynowni - murowane z bloczków pgs, gr. 24 cm.
Stropy - prefabrykowane płyty krzyżowo zbrojone z agloporytobetonu, gr. 10 cm.
Stropodach - wentylowany, z prefabrykowanych płyt żużlobetonowych, opartych na
ściankach ażurowych, z odwodnieniem do wewnątrz budynku.
Stolarka- większość okien wymieniono na nowe drewniane lub tworzywowe.
Balkony – wyremontowane.
Budynki wyposażono w instalacje:
- centralnego ogrzewania, elektryczną, wodno- kanalizacyjną, gazową, odgromową,
telefoniczną.
4.3 Dane techniczne
Dane liczbowe dla budynku
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ilość segmentów

-

1

ilość kondygnacji

-

11

powierzchnia zabudowy

-

288,50 m2

kubatura

-

9928,00 m3

ilość mieszkań

-

55

5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Okładzina elewacyjna ścian – płyty azbestowo cementowe mocowane do ścian za pomocą drewnianego rusztu z warstwą izolacji termicznej z płyt z wełny mineralnej gr. 4
cm, malowane farbą elewacyjną. Na płytach acekolowych występują liczne czarne
i rdzawe zacieki, zaczernienia i odbarwienia farby. Obróbki blacharskie płyt acekolowych są skorodowane. Parter do wysokości ok. 2,1 m wykończony płytami cementowymi.
Balkony – wyremontowane, od czoła balustrada pełna żelbetowa. Od boków balustrada stalowa, ażurowa.
Korytarze - doświetlono drzwiami balkonowymi z PCV. Balkony klatki schodowej
osłonięte siatkami zabezpieczającymi przed ptakami.
Okienka w piwnicach i w maszynowni windy – nowe tworzywowe z PCV,
Daszek przy wejściu do budynku – stalowy, pokryty blachą trapezową – zniszczony,
blacha skorodowana.
Drzwi wejściowe do budynku – nowe typu BEM.
Drzwi do pomieszczenia gospodarczego po komorze śmieciowej – pełne, malowane
farbami, zużyte technicznie.
Murek terenowy przy wejściu do pomieszczenia technicznego - tynk zniszczony, spękany z ubytkami.
Schody wejściowe i podjazd dla wózków – żelbetowe, z ubytkami tynku i betonu. Stalowa balustrada do wymiany.
Obróbki blacharskie budynku (attyki, daszków, parapety) - częściowo skorodowane
i zużyte technicznie.
Wokół całego budynku jest betonowy popękany chodnik. Wyżej wymienione wady
powodują nieracjonalne zużycie energii dla celów grzewczych oraz niewłaściwy komfort cieplny pomieszczeń mieszkalnych. Elewacje wymagają remontu.
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6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Zgodnie z RMTBiGM z dn. 21.06.2013r. (w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego) § 11.p.10 w projekcie należy zamieścić charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, określającą w zależności
od potrzeb:
d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.
Ponieważ projekt obejmuje budynek stary, zrealizowany w latach 70-tych ubiegłego
wieku, w charakterystyce energetycznej podano dane dotyczące przegrody zewnętrznej, podlegającej remontowi (ociepleniu) oraz powierzchni okien zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. (Dz.U. 02.75.690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dział X,
§ 328.

Projektuje się ocieplenie:
ścian zewnętrznych styropianem – TERMONIUM PLUS fasada 0,031 gr. 6,12 cm,
ościeża otworów okiennych i drzwiowych - styropianem gr. 3 cm,
cokołu – styropianem XPS TOP 30 SF gr. 10 cm,

A.

Współczynnik przenikania ciepła przez przegrody budowlane
stan przed ociepl.

1. ściany zewnętrzne

B.

1,020

Powierzchnia okien - wynosi 477,71 m2

stan po ociepl.

wartości normowe
0,25

0,222

> A0max

Uc (W/m2 K)

=

475,69 m2

A0max = 0,15 Az + 0,03 Aw = 0,15 x 3008,5+ 0,03 x 813,89 = 477,71 m2
Az = 273,5 x 11=3008,5

Aw = 73,99 x 11= 813,89
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Dane dotyczące przegród zewnętrznych (współczynniki przenikania Uc są mniejsze od
Uc(max)) oraz powierzchnia okien spełniają wymagania określone w pkt 2.1. załącznika
nr 2 do w/w rozporządzenia.
Dla budynku nie obliczono dodatkowo wskaźnika EP, ponieważ jest to budynek stary
i mały zakres remontu powoduje, że obliczone EP nie spełni warunków.

§ 328. 1. Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, ciepłej
wody użytkowej, a w przypadku budynków: użyteczności publicznej, zamieszkania
zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych - również oświetlenia
wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający
spełnienie następujących wymagań minimalnych:
1) wartość wskaźnika EP [kWh/(m2·rok)] określającego roczne obliczeniowe
zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w przypadku
budynków: użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych - również do oświetlenia wbudowanego, obliczona według przepisów dotyczących metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków, jest mniejsza od wartości obliczonej zgodnie
ze wzorem, o którym mowa w § 329 ust.1 lub 3, przy uwzględnieniu cząstkowych

maksymalnych

wartości

wskaźnika

EP,

o

których

mowa

w § 329 ust.2.;
2) przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku odpowiadają przynajmniej
wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz powierzchnia okien spełnia wymagania określone w pkt 2.1 załącznika nr 2 do rozporządzenia.

1a. Wymagania minimalne, o których mowa w ust.1, uznaje się za spełnione dla budynku podlegającego przebudowie, jeżeli przegrody oraz techniki instalacyjne podlegające przebudowie odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej
określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz powierzchnia okien spełnia
wymagania określone w pkt 2.1 załącznika nr 2 do rozporządzenia.
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Opracowała arch. Anna Buczek

7. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH NA ELEWACJACH

7.1 Wymiana drzwi zsypy
Drzwi do komory śmieciowej wymienić na stalowe typu “OPEUS”, pełne, zabezpieczone antywłamaniowo, z zamkiem zapadkowym, w kolorze brązowym RAL 8025.
Zestawienie drzwi rys. nr 5. Przed zamówieniem okna wymiary sprawdzić na budowie.
7.2 Zadaszenie wejścia do budynku
Istniejący daszek nad wejściem należy zdemontować. Zaprojektowano daszek
w technologii spawanych profili aluminiowych – rur prostokątnych 40 x 40 x 4 mm.
Zabezpieczenie antykorozyjne przez malowanie proszkowe w kolorze brązowym
(RAL 8025). Daszek należy wyposażyć w rynienkę odprowadzające wodę z powierzchni, rurę spustową i płotek śniegowy. Konstrukcja zamocowana do ścian
wspornikowo za pomocą elementów mocujących (kotwy wklejane M12 z pręta gwintowanego A4, żywica R-KEX. min. dł. wklejenia 110mm).
Pokrycie płytą z poliwęglanu litego, gr. 8 mm, w kolorze miodowo dymnym. Styki
pokrycia z elewacją osłonić obróbkami blacharskimi. Wykonać wg rys. nr 7.
7.3 Zadaszenie balkonów ostatniej kondygnacji.
Nad balkonami ostatniej kondygnacji zaprojektowano daszki o wymiarach 108 x 300
cm w technologii ze spawanych profili aluminiowych z pokryciem z poliwęglanu, wg
rozwiązań systemowych firmy ,,WIDO SYSTEM” Sp. z o.o. - Myślenice ul. Mickiewicza 40. Zabezpieczenie antykorozyjne przez malowanie proszkowe w kolorze brązowym RAL 8025.
Konstrukcja zamocowana do wieńców za pomocą elementów mocujących, kotwami
wklejanymi M12 z pręta gwintowanego A4, żywica R-KEX. min. dł. wklejenia
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110mm). Pokrycie płytami z poliwęglanu litego, gr. 8 mm, w kolorze miodowo dymnym. Styki pokrycia z elewacją osłonić obróbkami blacharskimi.
Daszki należy wyposażyć w rynienkę odprowadzające wodę z powierzchni i płotek
śniegowy. Wykonać wg rys. nr 8.

7.4 Podwyższenie balustrady balkonu i portfenetru
Dla balkonów zaprojektowano podwyższenie istniejących balustrady od wys. 110cm.
Balustrady zaprojektowano ze słupków wykonanych rury prostokątnej 35 x 35 x 3
mm, poprzeczkę z rury prostokątna stalowa 25 x 25 x 3 mm oraz poręczy z rury stalowej Ø 51 x 3,6 mm. Od strony frontowej słupki mocowane są do żelbetowej balustrady przyspawane do istniejącej ramy z ceownika. Z boku balustrada mocowane jest do
istniejącej balustrady metalowej przez spawanie.
Podwyższenie balustrady ocynkować i pomalować proszkowo w kolorze brązowym
RAL 8025. Istniejącą część balustrady pomalować dwukrotnie gruntoemalią Makor tix
w kolorze brązowym RAL 8025 Przed wykonaniem balustrad wymiary sprawdzić na
budowie.
Dla balustrad porfenetrów zaprojektowano podwyższenie istniejących balustrady od
wys. 110cm. Podwyższenie balustrady zaprojektowano ze słupków wykonanych rury
prostokątnej 35 x 35 x 3 mm, poprzeczkę z rury prostokątna stalowa 25 x 25 x 3 mm
oraz poręczy z rury stalowej Ø 51 x 3,6 mm. Podwyższenie przyspawać do istniejącej
balustrady.
Podwyższenie balustrady ocynkować i pomalować proszkowo w kolorze brązowym
RAL 8025. Istniejącą część balustrady pomalować dwukrotnie gruntoemalią Makor tix
w kolorze brązowym RAL 8025 Przed wykonaniem balustrad wymiary sprawdzić na
budowie.
7.5 Zamurowanie okien portfenetru
Zamurowanie otworów dotyczy pokoi, w których są portfenetry i okna na przeciwległych ścianach. Ze względu na użytkowanie pokoi lokatorzy nie korzystają z doświetlenia pokoi portfenetrami. W przypadku zamurowania otworu portfenetru wielkość
istniejącego okna spełnia warunki doświetlenia pokoju zawarte w „Rozporządzenie MI
z dn.12.04 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie”.
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Stan istniejący - w otworach portfenetrów osadzone są drzwi balkonowe drewniane
lub tworzywowe. Otwory od zewnątrz zabezpieczone są stalowymi balustradami.
Stan projektowany - w mieszkaniach nr 1, 5, 10, 16, 20, 21, 23, 25, 28, 30, 37, 42, 50
w pokojach z portfenetrami należy zdemontować balustrady zewnętrzne, drzwi balkonowe oraz blachy okapowe. Skuć z ościeży tynk i zamurować otwory bloczkami
YTONG PP3/0,5S +GT gr. 24 cm na zaprawie YTONG. Zamurowania zlicować
z elewacją budynku ( z pgs-em) i skotwić z istniejącymi ścianami kotwami drutowymi
do betonu, HALFEN HEA-250/5, co dwie warstwy bloczków. Od wewnątrz otynkować tynkiem cementowo-wapiennym kat. III i pomalować farbą akrylową w kolorze
istniejących ścian.
7.6 Remont murków, pochylni oraz schodów wejściowych
Schody zewnętrzne, pochylnia
Ze schodów wejściowych i spocznika skuć płytki ceramiczne. Betonową posadzkę
skuć z pochylni dla niepełnosprawnych ruchowo, od spodu rampy wyremontować
i naprawić ubytki betonu w systemie CERESIT PCC.
Spękany tynk – usunąć. Powierzchnię oczyścić. W przypadku wystąpienia korozji na
zbrojeniu, należy usunąć otulinę betonową aż do miejsc nieskorodowanych. Pręty
oczyścić ręcznie lub mechanicznie i zabezpieczyć antykorozyjnie mineralną powłoką
antykorozyjną Ceresit CD 30. Powłokę nakładać najpóźniej do 3 godzin po oczyszczeniu prętów.
Po wykonaniu zabezpieczenia stali, przed przystąpieniem do uzupełnienia ubytków
betonu, starą powierzchnię betonu należy obficie zwilżyć wodą i doprowadzić do stanu matowo-wilgotnego. Na tak przygotowane podłoże nałożyć warstwę kontaktową
z mineralnej zaprawy Ceresit CD 30. Kolejne warstwy systemu Ceresit PCC nakładać
po wstępnym przeschnięciu warstwy kontaktowej, gdy zaprawa stanie się matowowilgotna, czyli w ciągu 30-60 minut.
W zależności od wielkości ubytków w betonie do jego uzupełnienia należy stosować
jedną z zapraw: Ceresit CD 25 lub Ceresit CD 26.
Drobnoziarnistą zaprawę Ceresit CD 25 stosuje się przy ubytkach od 5 do 30 mm,
gruboziarnistą zaprawę Ceresit CD 26 przy ubytkach od 30 do 100 mm.
Powierzchnię górną wykończyć lastrykiem płukanym a boki i spody wykończyć tynkiem Ceresit CT 174.
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Powierzchnię schodów oraz pochylnie dla niepełnosprawnych wykończyć lastrykiem
płukanym.
Pochylnię do komory zsypowej po skuciu i uzupełnieniu ubytków betowych wykończyć lastrykiem płukanym.
Murek przy pochylni do zsypu
Powierzchnię murku oczyścić, zagruntować i wykonać nowy dwuwarstwowy tynk
cementowo-wapienny. Całość wykończyć tynkiem cienkowarstwowym Ceresit CT
174 w kolorze jak cokół.

7.7 Balustrada schodów wejściowych, pochylni i pochylni do zsypu
Balustrada na pochylni i schodach wejściowych
Nowa balustrada składa się z czterech modułów :
- pochylnia moduły „B2”, „B3” – rys nr 9,
- schody moduły „B4”, „B5” – rys nr 10.
Balustrady zaprojektowano z rur stalowych spawanych. Słupy wykonać z rury stalowej 60 x 40 x 4mm, mocowanych od góry płyty za pomocą blachy mocującej „M1”
osadzonej na warstwie szpachlowej i kotwionej dwoma kotwami wklejonymi Ø10
M10 KOELNER R-KEX R-STUDS A 410170. Ramę wykonać ze rury stalowej 25 x
25 x 2,5 mm przypawanych do słupów, szczeblinki wykonać z rury stalowej 20 x 20 x
2,5 mm. Pochwy wykonać z rury stalowej 50 x 40 x 3 mm.
Całość balustrad ocynkować i pomalować proszkowo w kolorze brązowym RAL
8025. Przed zamówienie balustrady wymiary koniecznie sprawdzić na budowie.
Balustrada na pochylni zsypu
Nowa balustrada pochylni zsypu składa się z jednego modułu. Balustradę zaprojektowano z rur stalowych spawanych. Słupy wykonać z rury stalowej 60 x 40 x 4mm, mocowanych od góry płyty za pomocą blachy mocującej „M1” osadzonej na warstwie
szpachlowej i kotwionej dwoma kotwami wklejonymi Ø10 M10 KOELNER R-KEX
R-STUDS A 410170. Ramę wykonać ze rury stalowej 25 x 25 x 2,5 mm przypawanych do słupów, szczeblinki wykonać z rury stalowej 20 x 20 x 2,5 mm. Pochwy wykonać z rury stalowej 50 x 40 x 3 mm.
Całość balustrad ocynkować i pomalować proszkowo w kolorze brązowym RAL
8025. Przed zamówienie balustrady wymiary koniecznie sprawdzić na budowie.
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7.2 Opaska wokół budynku.
Teren przy elewacji wejściowej wyrównać i na warstwie gr. 10 cm z podsypki z zagęszczonego piasku i podkładzie cementowo-piaskowym gr. min 5 cm ułożyć opaskę
z płytek chodnikowych 50x50 cm, o szerokości 50 cm, ze spadkiem 2% od budynku.
Opaskę wykończyć typowym obrzeżem betonowym osadzonym na wilgotnej podbudowie cementowo-piaskowej. Opaskę wykonać również pod schodami i rampom dla
niepełnosprawnych.
7.3 Pozostałe prace.
- wymienić instalację odgromową na całym budynku (łącznie z segmentem klatki
schodowej) z pręta ocynkowanego FeZn Ø 8 mm i zabezpieczyć zgodnie z PN-86-E05003/02, tzn. poprowadzić w rurach izolacyjnych grubościennych AROTA niepalnych pod styropianem, zastosować uchwyty dystansowe i obrzucić tynkiem oraz wykonać pomiary, których wyniki należy przedstawić inwestorowi. Na parterze zamontować złącza kontrolne schowane w puszce PCV (4 szt.).
- zamontować nowe parapety z blachy powlekanej gr. 0,75 mm, zakończone na brzegach typowymi tworzywowymi kształtkami,
- zamontować nową tworzywową skrzynkę pionu nawodnionego 1 szt. w lico ocieplonej elewacji,
- zamontować nowe numery budynku oraz punkty świetlne,
- przełożyć instalację domofonową w lico ocieplenia,
- na wykończonych ścianach zamocować tablice informacyjne (ulica, nr bud.), miejsce
zamocowania tablic uzgodnić z Inwestorem,
- istniejące otwory należy udrożnić przez wykucie z nich cegły kratówki tak, aby miały wymiary 15 x 15 cm. Po ociepleniu ścian założyć kratki aluminiowe,
- piony wnęk przy korytarzach zabezpieczyć siatką przeciw patkom z tworzywa
sztucznego odpornego na zabrudzenia i promieniowanie UV,
- zaleca się zamontować nawiewniki w mieszkaniach wg p.10.

7.4 Docieplenie ścian zewnętrznych
Z powierzchni elewacji należy usunąć płyty acekolowe oraz płyty cementowe w parterze ścian. Za odpady szkodliwe uważane są płyty azbestowo – cementowe, wełna
USŁUGI PROJEKTOWE – ARCHITEKT- ANNA BUCZEK Katowice, ul. Tysiąclecia 1, tel. 32-254-67-58

14

PB-OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Z REMONTEM BALKONÓW, ZADASZENIEM
WEJŚCIA I BALKONÓW OSTATNIEJ KONDYGNACJI ORAZ KOLORYSTYKĄ ELEWACJI
BUDYNEK MIESZKALNY – MYSŁOWICE, ul. A. Mickiewicza 13 dz.nr 674/139,
775/133, 824/135, 829/136

mineralna oraz ruszt drewniany wchodzący w skład systemu ocieplenia. W trakcie
zdejmowania tych elementów z elewacji należy wykonać przed, w trakcie oraz po
zakończeniu operacji pomiary kontrolne emisji włókien azbestowych.
Roboty związane z demontażem i usuwaniem płyt acekolowych powinny być wykonane przez firmy posiadające odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia
takich prac i zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest. Wykonawcy prac powinni posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności, w wyniku której powstają odpady niebezpieczne. Prowadzenie robót powinno być zgodne z Rozporządzeniami (p.1.6., 1.7.). Prace demontażu, pakowania, oraz transportu do miejsca
składowania należy wykonać w taki sposób, aby wyeliminować uwalnianie azbestu do
otoczenia. Prace demontażu, pakowania, oraz transportu do miejsca składowania należy wykonać w taki sposób, aby wyeliminować emisje azbestu do otoczenia.
Usunąć parapety i obróbki blacharskie z attyki oraz tabliczki i skrzynki. Po zdjęciu
okładziny z acekolu wykonać oględziny elewacji.
Fragmenty tynków zniszczone i odspojone - skuć. Występujące spękania i ubytki tynku należy uzupełnić zaprawą wyrównawczą.
W przypadku zazielenienia ścian oczyścić je środkiem CERESIT CT 99 (po zastosowaniu środka zgodnie z instrukcją – algi należy usunąć z powierzchni szczotkami).
Zabrudzenia zmyć środkiem CERESIT CT 98. Po wykonaniu wyżej wymienionych
prac powierzchnie ścian zagruntować preparatem CERESIT CT 17 grunt głęboko penetrujący i przykleić warstwę styropianu.

Uwaga
1. Wykonać próbę przyklejania i odrywania dla warstwy styropianu oraz
sprawdzenia siły wyrywającej łączniki płyt termoizolacji.
2. W przypadku zastosowania rusztowań stojących wszystkie kotwy i zamocowania do elewacji należy wykonać do wieńców stropów.
7.5 Zakres ocieplania ścian zewnętrznych
Po wykonaniu w/w. prac na powierzchni elewacji na ścianach osłonowych i szczytowych, przewieszeń należy nakleić styropian TRMONIUM PLUS fasada λ = 0,031
(W/m2∙K) gr. 12, 6 cm, ościeża ocieplić warstwą styropianu gr. 2-3 cm. Na cokole zaUSŁUGI PROJEKTOWE – ARCHITEKT- ANNA BUCZEK Katowice, ul. Tysiąclecia 1, tel. 32-254-67-58
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projektowano układ wzmocniony ze styropianem XPS TOP 30 SF gr. 10 cm. Na wysokości ścian parteru zaprojektowano układ wzmocniony z podwójną warstwą siatki.
Narożniki budynku należy zabezpieczyć wklejając na całej wysokości kątowniki tworzywowe z siatką. Powierzchnię ścian wykończyć tynkiem silikatowo-sylikonowy
CERESIT CT 174 barwionym w masie wg rysunków kolorystyki.

Materiały do ocieplenia w systemie CERESIT
1. Płyty z polistyrenu XPS TOP 30 SF dla ocieplenia cokołu gr. 10 cm - kod oznaczeń
wg PN-EN-13164: 2013-05, klasy E reakcji na ogień wg PN-EN 13501-6: 2014-04
o gęstości ~33 kg/m3.
2. Płyty styropianowe TERMONIUM PLUS, o wymiarach max. 500  1000 mm i gr.
12, 6, (3, 2) cm λ=0,031, wg PN-EN-13163: 2013-05, klasy E reakcji na ogień wg
PN-EN 13501-6:2014-04.
3. Siatka szklana AKE 145, wg Aprobaty Technicznej AT-15-7373/2013.
4. Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 do wykonania warstwy zbrojonej na płytach
styropianowych.
5. Środek gruntujący CERESIT CT 17.
6. Środek gruntujący pod tynk CERESIT CT 16 do gruntowania warstwy zbrojącej
pod tynk.
7. Preparat usuwający grzyby, algi i pleśnie CERESIT CT 99.
8. Tynk silikatowo-sylikonowy CERESIT CT 174, gr. ziarna 2,0 mm.
9.

Łączniki KOELNER (z trzpieniem stalowym) do mechanicznego mocowania do
podłoża z betonu KOELNER – TFIX-8M-155.

10. Kątowniki narożne typowe tworzywowe z siatką KOELNER – NAPS-25
11. Kołki rozporowe - wkręt ocynk. z koszulką z tworzywa sztucznego, łączniki
ocynk., gwoździe ocynk.
12. Typowe aluminiowe listwy startowe (cokołowe).
13. Listwy kapinosowe z siatką KOELNER – NKAP-25.
14. Kit elastoplastyczny gęsty KEP - wg BN-85/6753-07.
15. Blacha stalowa ocynkowana, grub. 0,75 mm.
16. Blacha stalowa powlekana grub. 0,75 mm.
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17. Zabezpieczenie antykorozyjnie elementów stalowych Gruntoemalia Makor Tix
Polifarb Dębica.
18. Pianka poliuretanowa montażowa.

Kolejność robót przy wykonywaniu ocieplenia ścian.
 prace przygotowawcze
 zdjęcie obróbek blacharskich oraz instalacji odgromowej
 usunięcie płyt acekolowych i blachy trapezowej z elewacji
 wyrównanie powierzchni ścian
 przygotowanie masy klejącej
 przyklejenie płyt styropianowych
 zamocowanie mechaniczne płyt kołkami
 wyrównanie powierzchni styropianu przez szlifowanie mechaniczne
 naklejenie siatki z włókna szklanego
 zagruntowanie podłoża
 wykonanie zewnętrznej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego i wykończenie elewacji farbą silikonową
 wykonanie nowych obróbek blacharskich
 pomiar instalacji odgromowej
 wykonanie pozostałych prac na elewacji (uszczelnienie kitem, malowania)
 demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku
 wykonanie chodnika wokół budynku

Przyklejanie płyt styropianowych.
Przygotowaną masę klejącą należy nakładać metoda punktową obwodową. Przy nakładaniu masy należy uważać by nie zabrudzić bocznych krawędzi (styków) płyt styropianowych.
Po nałożeniu masy klejącej na płytę styropianową, przyłożyć ją do ściany i docisnąć,
aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami.
Niedopuszczalne jest ponowne dociskanie i poruszanie świeżo przyklejonych płyt.
W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, należy ją oderwać, zebrać klej, po-
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nownie nałożyć masę i przykleić do ściany. Płyty przyklejać w układzie poziomym
dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin.
Przyklejanie płyt należy rozpocząć od dołu budynku i posuwać się do góry. Płyty
układać na styk (niedopuszczalne są szczeliny większe niż 2 mm oraz nierówności na
powierzchni styropianu większe niż 3 mm). Po 24 godzinach wyrównać powierzchnię
styropianu przez szlifowanie packami wyłożonymi gruboziarnistym papierem ściernym lub przy pomocy szlifierki oscylacyjnej.
Zamocowanie mechaniczne wykonać za pomocą tworzywowych łączników.
Stosować 8 szt./m2, a w strefie brzegowej 10 szt./m2.
Talerzyki łączników nie powinny wystawać poza lico płyt, pęknięte pominąć, a obok
powtórzyć mocowanie.
Niedopuszczalne jest uszkodzenie wieszaków mocujących warstwę fakturową
prefabrykatów w trakcie wiercenia otworów dla osadzenia łączników do termoizolacji. W przypadku natrafienia na pręt zbrojeniowy należy natychmiast przerwać wiercenie w tym miejscu, a otwór przesunąć o min. 10 cm.

UWAGA
Po przymocowaniu do elewacji płyty TERMONIUM PLUS fasada należy je niezwłocznie przykryć warstwą elewacyjną: warstwą zbrojoną i tynkiem. Przed przystąpieniem do montażu płyt TERMONIUM PLUS fasada, nasłonecznione elewacje należy zakryć siatką ochronną w celu zabezpieczenia płyt przed bezpośrednim oddziaływaniem warunków atmosferycznych (promieniowanie UV), które destrukcyjnie
wpływają na powierzchnię styropianu. Płyty TERMONIUM PLUS fasada, należy
chronić przed ich nadmiernym nagrzewaniem (ciemny kolor absorbuje promienie słoneczne). W przypadku długotrwałej ekspozycji na czynniki atmosferyczne wierzchnia
warstwa płyt może pokryć się szarym nalotem. W takiej sytuacji przed wykonaniem
warstwy zbrojonej w systemach ociepleń metodą ETICS (lekka-mokra) warstwę tę należy usunąć za pomocą papieru ściernego lub tarki do szlifowania. Na powierzchni
płyt nie powinno być luźnych cząstek osłabiających przyczepność kleju do styropianu.
Przygotowanie masy klejącej CERESIT CT 85.
Suchą mieszankę zaprawy należy dokładnie wymieszać z wodą w proporcji wagowej
100: 27, do uzyskania jednolitej konsystencji gęstoplastycznej. Zużycie masy przy
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wykonywaniu warstwy zbrojonej siatką na płytach styropianowych wynosi około 4,0
kg/m2, czas zużycia ok. 2 godzin.
Wykonanie warstwy zbrojącej (przyklejanie siatki z włókna szklanego).
Do wykonania warstwy zbrojącej można przystąpić po 3 dniach od chwili przyklejenia
płyt. Masę klejącą nanosić odpowiednio na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą
warstwą grub. ok. 3 mm.
Po nałożeniu masy przykleić siatkę i wcisnąć ją całkowicie w masę klejącą. Następnie
należy nanieść warstwę kleju grub. ok. 1 mm - w celu całkowitego przykrycia siatki
(układ „A”, „D”) Całkowita grubość warstwy klejącej 3-4 mm. Na ścianach parteru
i cokole nakleić podwójną warstwę siatki właściwej (układ „B”, „C”, „E”), zakres wg
rys. elewacji. Łączna grubość warstwy klejącej z podwójną tkanina powinna wynosić
ok. 6 mm. Pierwszą warstwę tkaniny nakleić na styk. Po stwardnieniu masy nałożyć
drugą warstwę masy klejącej i wcisnąć w nią drugą warstwę tkaniny na zakład szer.
min. 10 cm w pionie i poziomie.
Na krawędziach ościeży oraz narożach budynku siatkę wywinąć poza krawędź na szer.
min. 15 cm (niedopuszczalne jest ucięcie na krawędzi). Przy zakończeniach warstwy
ocieplającej (przy dolnym pasie ocieplenia, attyce, cokole i płytach balkonowych) należy przed zamocowaniem styropianu nakleić na ścianie dodatkowy pas siatki, a po
ułożeniu płyt styropianowych - wywinąć go na szer. min. 15 cm i pokryć warstwą masy klejącej z siatką właściwą.
Ocieplenie ścian w miejscach szczególnych.


Ściany cokołu i parteru

Dolny pas ocieplenia wykonać wg detalu D – 10. Ocieplenie nad terenem osadzić na
typowej aluminiowej listwie startowe wg detalu D – 12. Ocieplenie przy dolnej krawędzi drzwi zastosować podwójną folię PCV do wysokości 30 cm wg detalu D – 11.
Na narożnikach budynku i przy drzwiach wejściowych wkleić tworzywowe profile narożne z siatką w celu zabezpieczenia ocieplenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Detale D – 3, D – 4, D – 5.


Ocieplenie ościeży okien i drzwi

Ościeża pionowe i górne ocieplić styropianem grub. 2-3 cm. Przy ościeżnicach płyty
styropianowe należy sfazować. W narożnikach okien wkleić wzmacniające kawałki
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tkaniny o wymiarach 20  35 cm. Następnie wkleić tworzywowe profile narożne
i nakleić przedłużenie sitaki z powierzchni ściany.
Styk ocieplenia z ościeżnicą uszczelnić kitem trwale plastycznym lub taśmą rozprężną
uszczelniającą.
Ościeża górne okien (bez loggii) ostatniej kondygnacji wkleić kątownik pcv z siatką
i kapinosem zgodnie z detalem D – 9a.
Parapety z blachy ocynkowanej, powlekanej powinny wystawać poza lico ocieplonej
elewacji na min. 40 mm, a wystające brzegi parapetów zabezpieczyć typowymi
kształtkami z pcv. Dla zwiększenia odporności warstwy dociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne wzdłuż ościeży drzwi należy przed przyklejeniem siatki wkleić tworzywowy kątowniki PCV z siatką. Detale D – 6, D – 7, D – 8, D – 9.


Ocieplenie pod płytami balkonowymi

Przy płytach (na szer. ok. 15 cm) nakleić dodatkowy pas siatki szer. ok. 40 cm. Następnie (po przyklejeniu styropianu) wywinąć ją na styropian, przykleić i nakleić siatkę z powierzchni ściany. Przylegająca do płyt krawędź styropianu powinna być sfazowana, a jej styk po przyklejeniu siatki należy wypełnić kitem trwale plastycznym.
Detale D - 15.


Ocieplenie nad zadaszeniem balkonów

Styki daszków z płaszczyzną ocieplenia na ścianie osłonić obróbkami blacharskimi.
Obróbka na ścianie powinna być wysunięta na wys. ok. 30 cm. Wykonać wg D -13.
 Ocieplenie nad zadaszeniem wejścia głównego do budynku
Styki zadaszenia z płaszczyzną ocieplenia na ścianie osłonić obróbką blacharską. Nad
obróbką ocieplenie rozpocząć od listwy startowej. Obróbka na ścianie powinna być
wysunięta na wys. ok. 30 cm. Detal D – 15.


Ocieplenie attyki

Ściany attyki należy ocieplić jak pozostałe ściany. Siatkę przedłużyć na ściankę kolankową, formując spadek 2% do wewnątrz dachu. Na tak zabezpieczoną ściankę nakleić 1 x papę na lepiku i założyć obróbki blacharskie, wystające poza lico ściany
min.40 mm. Otwory wentylacyjne stropodachu osłonić typowymi aluminiowymi kratkami wentylacyjnymi 15 x 15 cm. Rurkę niepalną arota z instalacją odgromową poprowadzić przez attykę (otynkować pod siatką), pręty wyprowadzić nad dach.
Detal D – 16.
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7.6 Wykonanie wyprawy elewacyjnej – kolorystyka elewacji.
Kolory tynków oraz sposób nakładania na elewacji budynku jest kontynuacją kolorystyki osiedla przy ulicy Mickiewicza i Wysockiego.
Ściany należy wykończyć masą tynkarską silikatowo-silikonową CERESIT CT 174 do
nakładania ręcznego, o grubości ziarna 1,5 mm o fakturze „baranek”. Orientacyjne zużycie ok. 2,5 kg/m2. Przed nałożeniem mas tynkarskich ściany budynku zagruntować
preparatem CERESIT CT 16, nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejenia siatki
z włókna szklanego. Grunty i masy tynkarskie przygotować ściśle wg instrukcji producenta.
Zastosowano następujące kolory
1. Tynk silikatowo-silikonowy Ceresit CT 174 – kolor szary – NCS S 3005-Y20R
2. Tynk silikatowo-silikonowy Ceresit CT 174 – kolor jasnopiaskowy – KALAHARI KL 3
3. Tynk silikatowo-silikonowy Ceresit CT 174 – kolor ceglany – CUBA CB 5
4. Tynk silikatowo-silikonowy Ceresit CT 174 – kolor biały
5. Tynk silikatowo-silikonowy Ceresit CT 174 – kolor ceglanobrązowy – NCS S 3050-Y60R
Uwaga:
- tynki i farby nałożyć wg rys. elewacji.
Pozostałe elementy budynku:
- Płyty balkonowe i czoła płyt zatrzeć tynkiem silikatowo-silikonowy Ceresit CT 174
w kolorze – białym,
- parapety przy oknach wykonać z blachy powlekanej w kolorze białym,
- obróbki blacharskie attyki stalowe ocynkowane w kolorze ocynk naturalny,
- elementy stalowe balustrad, drabiny na dach Gruntoemalia Makor-Tix”Polifarb”.

8. WYKONANIE NOWYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH
Obróbki blacharskie:
- parapety i obróbki na dylatacjach, balkonach i galeriach wykonać z blachy powlekanej gr. 0,75 mm,
- obróbki attyki wykonać z blachy ocynkowanej gr. 0,75 mm.
Obróbki powinny wystawać poza lico ścian po ociepleniu, co najmniej 40 mm. Obróbki zakładać niezwłocznie po zakończeniu prac tynkarskich.
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9. MOCOWANIE ELEMETÓW WYPOSAŻENIA BUDYNKU
Mocowania anten, tabliczek, itp. wykonać po ociepleniu ścian. Stosować tuleje kotwiące typu TK oraz typowe śruby z tuleją dystansową o długości równej grubości
ocieplenia. Wkręconą śrubę uszczelnić silikonem. Wielkość tulei i śrub dostosować do
ciężaru mocowanych elementów.

10. WENTYLACJA BUDYNKU PO TERMORENOWACJI – ZALECENIA
Skutki związane z wprowadzeniem termorenowacji budynków
Ważnym elementem prawidłowej wentylacji pomieszczeń jest umożliwienie wystarczającego napływu powietrza do pomieszczeń poprzez okna zewnętrzne.
W budynkach przed ociepleniem ścian zewnętrznych i w mieszkaniach ze starymi
oknami wentylacja pomieszczeń odbywała się w sposób prawidłowy. Jest to związane z dużym rozszczelnieniem układu polegającym na konstrukcji okien, ścian zewnętrznych, a tym samym znaczną ilością powietrza nawiewnego do pomieszczeń
(znacznie przekraczającą ilości normatywne). Skutkiem ubocznym takiego stanu były znaczne straty energii cieplnej potrzebnej na podgrzanie powietrza wentylacyjnego.
W mieszkaniach z nowymi oknami następuje ograniczenie ilości powietrza nawiewnego do pomieszczeń poprzez zastosowanie bardzo szczelnej stolarki okiennej.
Ocieplenie ścian budynku zmniejsza infiltrację powietrza zewnętrznego. Taka sytuacja może spowodować zwiększenie wilgoci w pomieszczeniach i pojawienie się
grzybów pleśniowych oraz ograniczenie ilości powietrza do oddychania i spalania
(dla urządzeń gazowych).
Szczególny wpływ na taką sytuację ma fakt montowania bardzo szczelnych okien.
Proponowane rozwiązania, zalecenia
Dla rozwiązania problemu wentylacji, doprowadzenia powietrza do spalania oraz mając na względzie możliwości techniczne, strukturę budynku jak również względy ekonomiczne (ograniczenie do minimum ilości potrzebnego na ogrzewanie powietrza
wentylacyjnego) zaleca się zastosowanie:
- w kuchni nawiewników ciśnieniowych AERECO typ EFR (wyposażonych
w okapy z zabezpieczeniem przed owadami oraz niekorzystnymi warunkami at-
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mosferycznymi), montowanych w ramach okiennych (ościeżnicy), w górnej części okna,
- w pokojach - nawiewników higrosterowanych AERECO typ EMM716 z okapem AC (wyposażonych w okapy z zabezpieczeniem przed owadami oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi), montowanych w ramach okiennych
(ościeżnicy).
Zaleca się zamontować:
- w mieszkaniach dużych (typ M-2, M-3) po 2 szt./mieszkanie - w kuchni
i pokoju.
- w mieszkaniach dużych (typ M-4, M-5) po 3 szt./mieszkanie - w kuchni
i dwóch pokojach.
Zgodnie z danymi od Inwestora – w stanie obecnym nie występują kłopoty z wentylacją. Zaleca się montaż nawiewników okiennych przez lokatorów, w uzgodnieniu z Inwestorem.

11. EKSPLOATACJA BUDYNKU
- Warunkiem zapewnienia dobrego wyglądu elewacji, jej trwałości i gwarancji długiego i bezproblemowego użytkowania jest użycie kompletu materiałów wchodzących
w skład jednego systemu oraz właściwe wykonanie, tzn. zgodne z zaleceniami producenta i wytycznymi projektu.
- Przegląd i konserwacja systemu są konieczne, aby uniknąć degradacji ocieplenia oraz zachować odpowiedni wygląd i właściwości.
- Częstotliwość przeglądu zależy od usytuowania budynku.
Kontrola powinna obejmować: ocenę uszkodzeń mechanicznych oraz stanu elewacji.
Ocena uszkodzeń mechanicznych obejmuje:
a) sprawdzenie stanu obróbek blacharskich - min. raz na rok;
b) sprawdzenie stanu uszczelnień oraz połączeń pomiędzy systemem a innymi materiałami zastosowanymi na elewacji - zalecane 2 x w roku,
Przegląd stanu elewacji obejmuje:
a) sprawdzenie elewacji pod kątem zanieczyszczeń mechanicznych ( kurz, brud, oleje), min. raz na rok,
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b) ocena stanu elewacji pod kątem występowania zanieczyszczenia biologicznego (algi, grzyby), min. raz na rok,
c) ocena stopnia utraty koloru i wysolenia na powierzchni powłok – min. raz na rok.
Konserwacja
W przypadku wystąpienia uszkodzeń mechanicznych takich, jak pęknięcia tynku lub
siatki, uszkodzenia obróbek – należy usuwać natychmiast.
W przypadku wystąpienia zabrudzenia elewacji należy myć ją wodą pod ciśnieniem,
przy rozproszonym strumieniu, co 5 lat.
W przypadku wystąpienia zanieczyszczeń biologicznych – zalecane mycie elewacji
z zastosowaniem środka do usuwania nalotów z grzybów i glonów oraz zabezpieczenie elewacji przed zakażeniem wtórnym.
W przypadku utraty koloru zalecana jest rewitalizacja powłoki poprzez malowanie zalecaną farbą elewacyjną.
Uwaga
Bez względu na zastosowaną wyprawę chcąc zachować dobry wygląd budynku należy
raz na kilkanaście lat pomalować całą elewację.

12. NADZÓR TECHNICZNY
Roboty elewacyjne powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych i odpowiednio przeszkolonych pracowników. Niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony
przez Wykonawcę i Inwestora.

13. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
Budynek ujęty w projekcie jest XI - kondygnacyjny, wysoki.
Wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - przedmiotowe
budynki zaliczone są do:
- kategoria zagrożenia ludzi

- ZL IV,

- klasa odporności pożarowej

- C,

- ocieplenie ścian zewnętrznych

- NRO (§216,p.9).

Zaprojektowane ocieplenie w systemie CERESIT CERETHERM CLASSIC spełnia
w/w. wymagania (NRO) przy grubości styropianu TERMONIUM PLUS do 12 cm.
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14. UWAGI KOŃCOWE
Wszystkie prace ociepleniowe związane ze stosowaniem klejów i mas tynkarskich
„CERESIT CERETHERM CLASSIC” powinny być prowadzone w temperaturze +5 do +25C, przy bezdeszczowej pogodzie, unikając bezpośredniego nasłonecznienia i silnego wiatru.
15. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU
Zgodnie art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2016 r. poz. 290 tekst jednolity), przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu w tym zabudowy, tego terenu.
Budynek po przeprowadzonej termomodernizacji będzie znajdował się w całości
w obszarze oddziaływania działki nr 674/139, 775/133, 824/135, 829/136, objętej
wnioskiem o pozwolenie na budowę. Wobec tego obszar oddziaływania budynku na
sąsiednie nieruchomości pozostaje bez zmian.
- Zacienianie – nie dotyczy - inwestycja nie wpływa na dopływ światła słonecznego do budynków na sąsiednich działkach
- Ochrona ppoż. – nie dotyczy - usytuowanie obiektu w stosunku do granic
działki i budynków sąsiednich nie zmieni się.
- Zagospodarowania terenu – nie dotyczy.
Planowana inwestycja nie zmieni oddziaływania budynku w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, usytuowania w stosunku do dróg publicznych czy ujęć wody itp.

Katowice, 09.2016 r.

mgr inż. arch. A. Buczek
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

do „PB - ocieplenie ścian zewnętrznych z remontem balkonów, zadaszeniem wejścia
i balkonów ostatniej kondygnacji oraz kolorystyką elewacji„ (Nr proj. 22/2016),
(na podstawie art. 20 ust 1, ustawy z dnia 07. 07. 1994 r. – Prawo budowlane, Dz. U.
z 2016 r. poz. 290 tekst jednolity, oraz Rozp. Min, Inf. z dnia 23. 06. 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia, Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

OBIEKT :

Budynek mieszkalny

ADRES :

Mysłowice 41-400 ul. Adama Mickiewicza 13

INWESTOR :

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Adama Mickiewicza
13 w Mysłowicach.

PROJEKTANT :

mgr inż. arch. Anna Buczek
członek Śląskiej Okręgowej Izby Architektów
nr SL-0127, upr. budowlane nr 463/84

adres służbowy :
40 – 874 Katowice, ul. Tysiąclecia 1
tel./fax. 32 254 67 58
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1. Zakres robót
W ramach zamierzenia objętego w/w projektem wystąpią następujące roboty:
– demontaż istniejącego ocieplenia z okładzin płyt acekolowych,
– ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wg wytycznych audytu energetycznego budynku – wykończenie masą tynkarską silikatowo-silikonową CT 174
– remont schodów wejściowych i pochylni dla niepełnosprawnych i do zsypu z
wymianą balustrad,
– zadaszenie wejścia do budynku oraz balkonów ostatniej kondygnacji,

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Zakres prac objętych projektem - budynek mieszkalny w Mysłowicach 41 – 400 przy ul.
Adama Mickiewicza 13 dz. nr. 674/139, 775/133, 824/135, 829/139.

3. Elementy zagospodarowania terenu
Roboty ujęte w projekcie obejmują tylko istniejący budynek, nie dotyczą zagospodarowania terenu.

4. Przewidywane zagrożenia przy realizacji robót
Przy realizacji robót objętych projektem przewiduje się wystąpienie następujących zagrożeń:
-zagrożenia pracowników związane z pracą na wysokości,
-zagrożenia pracowników związane z demontażem płyt acekolowych,
-zagrożenie pracowników związane z pracami ogólnobudowlanymi.

5. Kwalifikacje i instruktaż pracowników i wykonawców
Wszyscy pracownicy powinni posiadać kwalifikacje do robót ogólnobudowlanych oraz
specjalistyczne, min. murarz, tynkarz, dekarz.
Niezależnie od w/w. pracownicy powinni posiadać stosowne kwalifikacje (dopuszczenia) do prac na wysokości.
Pracownicy wykonujący demontaż materiałów zawierających azbest powinni zostać odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni w sprzęt do wykonania prac związanych z usunię-
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ciem wyrobów zawierających azbest. Prace należy wykonywać są z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych
Przy robotach dociepleniowych wymagane są specjalistyczne kwalifikacje pracowników
wynikające z przyjętej technologii, określone w Instrukcji ITB Nr 334/2002, Aprobacie
Technicznej ITB dla danego systemu i projekcie.
Przed przystąpieniem do prac zapoznać pracowników z rodzajem i zakresem robót,
przeprowadzić przeszkolenia ogólne i stanowiskowe pod względem bezpieczeństwa
i higieny pracy.

6. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczenia robót
6.1. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót (terenu
placu budowy) w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Po przejęciu terenu, Wykonawca skutecznie i całodobowo zabezpieczy teren
budowy przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca zapewni inne techniczne warunki prawidłowego zabezpieczenia robót, np.
dowozu materiałów, miejsca składowania materiałów i sprzętu, stanowiska przygotowania zapraw, stanowisko dekarskie itp.

6.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
Zgodnie z Ustawą o odpadach (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dz. U.
z dnia 20 czerwca 2001 r.) Wykonawca prac powinien posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności, w wyniku, której powstają odpady niebezpieczne i przejmuje odpowiedzialność za wytworzone w czasie realizacji robót odpady, ich segregację, transport, składowanie i utylizację, oraz powinien przestrzegać wydanych w tym zakresie przepisów,
a na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić stosowne dowody dotyczące składowania i utylizacji. Odpady i gruz składować w kontenerach, a po zakończeniu robót odwieźć do utylizacji.
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6.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek
zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

mgr inż. arch. A. Buczek
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO ELWACJI

Elewacja północno - zachodnia

Elewacja południowo - zachodnia
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Katowice, 15 września 2016 r.

OŚWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane, tekst
jednolity Dz. U. z dnia 8 marca 2016 r. poz. 290
składam niniejsze oświadczenie jako projektant/sprawdzający projektu budowlanego
dotyczącego inwestycji:

PB - OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Z REMONTEM
BALKONÓW, ZADASZENIEM WEJŚĆ I BALKONÓW OSTATNIEJ
KONDYGNACJI ORAZ KOLORYSTYKĄ ELEWACJI
Budynku mieszkalnego zlokalizowanej w Mysłowicach (41 – 400) przy ul. Adama Mickiewicza 13 nr dz. 674/139, 775/133, 824/135, 829/136.
o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
Projekt budowlany został zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.

……………………………….

(projektant)

……………………………….

(sprawdzający)
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PRZEDMIAR
OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Z REMONTEM BALKONÓW, ZADASZENIEM WEJŚĆ I BALKONÓW OSTATNIEJ KONDYGNACJI ORAZ KOLORYSTYKĄ ELEW
Lp.

Podstawa
Opis i wyliczenia
1
Rusztowania
1 KNR 2-02
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 35 m
d.1 1604-06
32.75*17.50*2+32.76*19.76*2+4.0*7.80*2+4.0*5.73*2+32.75*2.85*2
32.75*1.20*8
2 KNNR 2
d.1 1505-01
3 KNR 2-02
d.1 1613-06
4 KNR 2-02
d.1 r.16
z.sz.5.15

2
2.1
5
d.2.1 kalk. własna

7 KNR 4-01
d.2.1 0354-04
8 KNR 4-01
d.2.1 0535-08

9 KNR 4-01
d.2.1 0535-08
10 KNR 2-02
d.2.1 0925-01

m2
m2
m2

poz.1

m2

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 35 m
poz.1

m2
m2

szt

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
m2 - drzwi
1.85*0.9
m2
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż
okien balkonowych
5+6+2

szt.

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- m2
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety
(1.08*11*2+1.35*10+2.25*1+1.10*11+0.86*1+1.10*11+2.25*12+1.35*10+1.08* m2
11+0.86*1+1.08*11+2.25*12+1.35*10+1.10*11+0.8*1+0.86*1+1.08*11*3+2.25*
1+1.35*10+0.86*10*4)*0.25
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- m2
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki szczytów
(17.50*2+19.76*2+2.80*4)*0.5
m2

12 KNR 4-04
d.2.1 0503-01
analogia

Rozebranie warstwz wierychniej betonowej - rampa

m2

(6.06+5.96)*1.25+2.82*1.30

m2

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych

m2

0.2*6*1.30+0.68*1.30+0.28*5*1.30

m2

Rozebranie płyty cementoo -włóknowe na parterze

m2

1.10*(17.50*2+19.76*2)

m2

Rozebranie ścianki z PGS na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

2.50*2.82*2

m2

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

16 KNR 4-01
d.2.1 0108-11

3050.240

3050.240
RAZEM

3050.240

3050.240
RAZEM

3050.240

17.000
RAZEM

17.000

1.665
RAZEM

1.665

13.000
RAZEM

13.000
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67.435
RAZEM

67.435

42.860
RAZEM

42.860

m2

Osłony okien folią polietylenową

m2

15 KNR 4-01
d.2.1 0348-08
analogia

2735.840
314.400
RAZEM

szt.

11 KNR AT-27 Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych - murek do zsypu
d.2.1 0101-03
6.10*0.14*2+6.10*0.2+0.83*0.9+0.68*0.5*5.20

14 KNR 4-01
d.2.1 0427-05

Razem

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:5,7,8,10,21,22,23,24,27,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,48,
50,51,52,53,54,57,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
79,80,81,82,83,89,93,94,109,110,111,112,113,114,115,117,118,124,125,126,
127,128)
DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU
Roboty przygotowawcze
Demontaż anten
szt

(2.10*0.86*10+1.40*1.08*11*2+1.40*1.35*10+2.30*0.9*10+1.40*2.25+1.40*
m2
1.10*11+2.10*0.86*10+1.40*0.86*1+2.50*0.95*10+2.0*0.84+1.40*1.10*11+
1.40*2.25*12+1.40*1.35*10+2.30*0.9*10+1.40*1.08*11+2.10*0.86*10+1.40*
0.86*1+2.50*0.95*11+1.40*1.08*11+1.40*2.25*12+1.40*1.35*10+2.30*0.9*10+
1.40*1.10*11+2.10*0.86*10+1.40*0.86*1+1.40*1.08*11*3+1.45*2.25*1+1.40*
1.35*10+2.30*0.9*10)
0.5*0.5*3+0.55*0.55*3+2.0*0.8+0.4*0.8+1.20*0.8+0.5*0.55+1.85*0.9
m2

13 KNR 4-04
d.2.1 0504-03

Poszcz.

m2

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

10+5+2
6 KNR 4-01
d.2.1 0354-08

j.m.

m2

535.064

6.478
RAZEM

541.542

5.443
RAZEM

5.443

18.691
RAZEM

18.691

4.264
RAZEM

4.264

81.972
RAZEM

81.972

14.100
RAZEM

14.100
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17 KNR 4-01
d.2.1 0108-12

Opis i wyliczenia
poz.7*0.1+(poz.8+poz.9)*0.02+1+poz.11*0.06+poz.12*0.05+poz.13*0.04+
poz.14*0.15+poz.15*0.14

j.m.
m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 19
poz.16

m3
m3

18
Koszty składowiska - pozostałych odpadów budowlwnych /gruz, blacharka, od- m3
d.2.1 analiza indy- spojone tynki/
widualna
poz.16
m3
2.2
Roboty przygotowawcze wraz z demontażem acekolu zgodnie z rozporządzeniem
19
Koszt identyfikacji azbestu
próba
d.2.2 kalk. własna
11*4
próba
20
koszt monitorowania środowiska
d.2.2 kalk. własna
12*2

próba

21 ZKNR C-1
d.2.2 0307-01

m2

próba

Zwilżenie podłoża. - przed demontażem płyt azbestowo-cementowych

30.56*17.50*2+30.56*19.76*2+30.56*2.82*2*2
m2
<ościeża>((2.10*2+0.86)*10+(1.40*2+1.08)*11*2+(1.40+1.35+0.9+2.30+0.9)* m2
10+(1.40*2+2.25)+(1.40*2+1.10)*11+(2.0*2+0.8)+(2.10*2+0.86)*10+(1.40*2+
0.86)+(2.50*2+0.95)*10+(2.0*2+0.84)+(1.40*2+1.10)*11+(1.40*2+2.25)*12+
(1.40+1.35+0.9+2.30+0.9)*10+(1.40*2+1.08)*11+(2.10*2+0.86)*10+(1.40*2+
0.86)*1+(2.50*2+0.95)*11+(1.40*2+1.08)*11+(1.40*2+2.25)*12+(1.40+1.35+
0.9+2.30+0.9)*10+(1.40*2+1.10)*11+(1.20*2+0.8)+(2.10*2+0.86)*10+(1.40*2+
0.86)+(1.40*2+1.08)*11*3+(1.40*2+2.25)+(1.40+1.35+0.9+2.30+0.9)*10)*0.22
<okna>-(2.10*0.86*10+1.40*1.08*11*2+1.40*1.35*10+2.30*0.9*10+1.40*2.25+ m2
1.40*1.10*11+2.10*0.86*10+1.40*0.86*1+2.50*0.95*10+2.0*0.84+1.40*1.10*
11+1.40*2.25*12+1.40*1.35*10+2.30*0.9*10+1.40*1.08*11+2.10*0.86*10+
1.40*0.86*1+2.50*0.95*11+1.40*1.08*11+1.40*2.25*12+1.40*1.35*10+2.30*
0.9*10+1.40*1.10*11+2.10*0.86*10+1.40*0.86*1+1.40*1.08*11*3+1.45*2.25*
1+1.40*1.35*10+2.30*0.9*10)
22 KNR 4-01
d.2.2 0427-05
23 KNR 2-02
d.2.2 0613-06

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli

m2

poz.21

m2

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa- m2
nych na sucho
poz.21
m2

24 KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne - plandeka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o m2
d.2.2 1663-05
szer. 0,73 m
poz.23
m2
25
Koszt transportu i utylizacji azbestu
d.2.2 kalk. własna
(poz.21*30.0)/1000

t

26
Koszt transportu i utylizacji wełny mineralnej
d.2.2 kalk. własna
(poz.21*15.0)/1000

t

2.3
27 KNR 0-16
d.2.3 0150-01

28 KNR 2-02
d.2.3 0803-02

t

t

Stolarka okienna i drzwiowa
Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o grubości 20 cm m2
mur kotwić kotwami HALFEN HEA 250/5 w ilości 66 szt - zamurowanie otworów okiennych
2.10*0.86*(5+6)+1.40*0.86*2
m2
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach

m2

poz.27

m2

29 NNRNKB
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pio- m2
d.2.3 202 1134-02 nowe
poz.28
m2
30 KNR 4-01
d.2.3 1204-02
z.sz.2.3.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian - okna i drzwi

-3-
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m2

Poszcz.
20.207

Razem

RAZEM

20.207

20.207
RAZEM

20.207

20.207
RAZEM

20.207

44.000
RAZEM

44.000

24.000
RAZEM

24.000

2622.048
260.465

-535.064

RAZEM

2347.449

2347.449
RAZEM

2347.449

2347.449
RAZEM

2347.449

2347.449
RAZEM

2347.449

70.423
RAZEM

70.423

35.212
RAZEM

35.212

22.274
RAZEM

22.274

22.274
RAZEM

22.274

22.274
RAZEM

22.274
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Opis i wyliczenia
poz.28

31
Osadzenie drzwi stalowych wejściowych pełnych - drzwi do zsypu
d.2.3 kalk. własna
1.85*0.8
32 KNR 2-02
d.2.3 0803-02
33 KNR 4-01
d.2.3 1204-02
z.sz.2.3.
2.4
34 KNNR 9
d.2.4 0601-06
35 KNNR 9
d.2.4 0601-05
36 KNR 4-03
d.2.4 0102-01

j.m.
m2

39 KNR 5-08
d.2.4 0809-04
40 KNR 4-03
d.2.4 0701-05

m2

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach

m2

(1.80*2+0.8)*2*0.25

m2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian - okna i drzwi

m2

poz.32

m2

Instalacja odgromowa
Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej

m

32.75*4+4.0*2

m

Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej

m

17.50*2+19.76*2+2.82*4+1.0*2

m

Wymiana rur winidurowych o śr. do 28 mm w bruzdach bez wykucia i zaprawiania bruzd na betonie - nowe rury niepalne
poz.34

m
m

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do szt.
10 mm
poz.36*1.0
szt.
Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych szt.
otworach w ścianie
poz.38
szt.

szt.

41 KNR-W 5- Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o
d.2.4 08 0604-03 średnicy do 10 mm na dachu płaskim
poz.35+30.0

m

42 KNR 5-08
d.2.4 0303-20

Montaż na gotowym podłożu puszek 140x180 z tworzywa sztucznego o ilości
wylotów 4 i przekroju przewodów do 16 mm2 - mocowanych przez przykręcenie
4

szt.

Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych

szt.

4+4

szt.

44 KNR 4-03
d.2.4 0711-06
45 KNR 4-03
d.2.4 0711-04
46 KNNR 5
d.2.4 1304-03
47 KNNR 5
d.2.4 1304-04
2.5
48 KNR 4-01
d.2.5 1306-01

22.274

1.480
RAZEM

1.480

2.200
RAZEM

2.200

2.200
RAZEM

2.200

139.000
RAZEM

139.000

87.800
RAZEM

87.800

139.000
RAZEM

139.000

139.000
RAZEM

139.000

139.000
RAZEM

139.000

139.000
RAZEM

139.000

139.000
RAZEM

139.000

117.800
RAZEM

117.800

4.000
RAZEM

4.000

8.000
RAZEM

8.000

4.000
RAZEM

4.000

8.000
RAZEM

8.000

1.000
RAZEM

1.000

3.000
RAZEM

3.000

Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z betonu szt.
poz.39

43 KNR 4-03
d.2.4 0711-09

Razem

m2

37 KNR-W 5- Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o śred- m
d.2.4 08 0606-03 nicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie - roboty
z.o. 9901-1 w budynku o wysokości 6-8 kondygnacji
poz.36
m
38 KNR 5-08
d.2.4 0803-01

Poszcz.
22.274
RAZEM

m

szt.

Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płas- szt.
kownik
4
szt.
Wymiana złączy naprężających instalacji odgromowych na ścianie

szt.

4*2

szt.

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)

szt.

1

szt.

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)

szt.

3

szt.

Remont balkonów wraz z nadbudową balustrad i porfenetrów
Odcięcie pretów stalowych na balkonach - porfenetry
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Opis i wyliczenia
6*(5+6)

j.m.
szt.prze
c.

Poszcz.
66.000
RAZEM

49 KNR 4-04
d.2.5 1107-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 10 km

t

(36*11)/1000

t

50 KNR-W 7- Czyszczenie szlifierkami powierzchni sufitowych konstrukcji betonowych
d.2.5 12 0302-03
2.39*0.95*10*4

m2

51 ZKNR C-1
d.2.5 0103-07

m2

52 ZKNR C-1
d.2.5 0111-01

53 ZKNR C-1
d.2.5 0111-03

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit Ceretherm Classic. zatapianie jednej
wartswy siatki na ścianach i słupach.
poz.50

m2

m2

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit Cetrethem Classic. Wykonanie ręczne m2
cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowo-silikonowego CT 174 o fakturze
"kamyczkowej" .Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa
poz.51
m2
Bezspoinowy system dociepleń Ceresit Ceretherm Classic. Wykonanie ręczne m2
cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
(ziarno 1,5 mm)
poz.51
m2

54
Przebudowa balustrad balkonowych
d.2.5 analiza indywidualna
25.44*40

kg

55
d.2.5 wycena indywidualna

Ocynkowanie konstrukcji balustrad balkonowych

kg

poz.54

kg

Dwukrotne malowanie poliwinylową Makor tix, krat i balustrad z prętów prostych
<część nowa>(2.38*0.18+0.7*0.18*2)*40
<część stara>(0.96*0.7*2)*40

m2

56 KNR 4-01
d.2.5 1212-05

kg

m2
m2

57
Przebudowa porfenetrów
d.2.5 analiza indywidualna
4.76*29

kg

58
d.2.5 wycena indywidualna

Ocynkowanie konstrukcji balustrad balkonowych

kg

poz.57

kg

Dwukrotne malowanie poliwinylową Makor tix, krat i balustrad z prętów prostych porfenetry
<częśc nowa>(0.8*0.18)*29
<część stara> 0.96*0.8*29

m2

59 KNR 4-01
d.2.5 1212-05

2.6
60 ZKNR C-1
d.2.6 0101-02
61 ZKNR C-1
d.2.6 0101-07
62 ZKNR C-1
d.2.6 0101-09
63 ZKNR C-1
d.2.6 0104-03

kg

Wykonanie docieplenia
Bezspoinowy system dociepleń Ceresit Ceretherm Classic. Przygotowanie
podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża
poz.75+poz.78

m2
m2

m2

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit Ceretherm Classic. Przygotowanie
m2
podłoża. Sprawdzanie przyczepności zaprawy klejącej i styropianu do podłoża
poz.61
m2
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66.000

0.396
RAZEM

0.396

90.820
RAZEM

90.820

90.820
RAZEM

90.820

90.820
RAZEM

90.820

90.820
RAZEM

90.820

1017.600
RAZEM

1017.600

1017.600
RAZEM

1017.600

27.216
53.760
RAZEM

80.976

138.040
RAZEM

138.040

138.040
RAZEM

138.040

4.176
22.272
RAZEM

26.448

2966.224
RAZEM

2966.224

2966.224
RAZEM

2966.224

2966.224
RAZEM

2966.224

86.040
RAZEM

86.040

m2

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit Ceretherm Classic Przygotowanie pod- m2
łoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża
poz.60
m2

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit Ceretherm Classic. Montaż listew cokołowych do podłoża z betonu
17.67*2+19.63*2+2.86*4

Razem

m
m

PRZEDMIAR
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Opis i wyliczenia
64 ZKNR C-1 Bezspoinowy system dociepleń Ceresit Ceretherm Classic. Przyklejenie płyt
d.2.6 0102-05
styropianowych Termonium Plus o grubości 12 cm na ścianach betonowych,
w.s.5.4.
tynkowanych lub z mozaiki szklanej j UKŁAD A
9906
29.16*(17.50*2+19.76*2+2.82*2*2)
<okna>-(2.1*0.86*8+2.10*0.86*8+2.10*0.86*5+2.10*0.86*8+1.40*1.08*10*2+
1.40*1.10*10+1.40*1.75*10+2.30*0.9*10+2.50*0.95*10+1.40*1.08*10+1.40*
2.25*10+1.40*1.35*10+2.30*0.9*10+1.40*1.08*10+2.50*0.95*10+1.40*1.08*
10+1.40*2.25*10+1.40*1.35*10+2.30*0.9*10+1.40*1.10*10+1.40*1.08*10*3+
1.40*1.35*10+2.30*0.9*10)

j.m.
m2

65 ZKNR C-1
d.2.6 0102-05
w.s.5.4.
9906

m2

m2
m2

Poszcz.

2501.928
-478.634

RAZEM
Bezspoinowy system dociepleń Ceresit Ceretherm Classic. Przyklejenie płyt
styropianowych Termonium Plus o grubości 12 cm na ścianach betonowych,
tynkowanych lub z mozaiki szklanej j UKŁAD B

2.50*(18.50*2+19.76*2+2.82*2*2)
m2
<okna>-(1.40*1.08*2+1.40*2.25+2.0*0.8+1.40*1.10+2.0*0.85+1.40*1.10+1.40* m2
2.25*2+1.40*1.08+1.40*1.08*3+1.40*2.25+1.40*1.08+1.40*1.10+2.50*0.95)

67 ZKNR C-1
d.2.6 0102-01

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit Ceretherm Classic. Przyklejenie płyt
m2
styropianowych XPS o grubości 10 cm na ścianach betonowych, tynkowanych
lub z mozaiki szklanej UKŁAD C
1.24*17.67+1.28*17.67+1.20*19.63+1.10*19.63+0.83*0.9+0.68*0.5*5.20
m2
<okna>-(0.55*0.55*3+0.5*0.55+0.4*0.8+1.85*0.9)
m2
Bezspoinowy system dociepleń Ceresit Ceretherm Classic. Przyklejenie płyt
m2
styropianowych o grubości 3 cm na ościeżach betonowych, tynkowanych lub z
mozaiki szklanej
((2.10*2+0.86)*5+(1.40*2+1.08)*11*2+(1.40+1.35+0.9+2.30+0.9)*10+(1.40*2+ m2
2.25)+(1.40*2+1.10)*11+(2.0*2+0.8)+(2.10*2+0.86)*8+(2.50*2+0.95)*10+(2.0*
2+0.84)+(1.40*2+1.10)*11+(1.40*2+2.25)*12+(1.40+1.35+0.9+2.30+0.9)*10+
(1.40*2+1.08)*11+(2.10*2+0.86)*8+(2.50*2+0.95)*11+(1.40*2+1.08)*11+(1.40*
2+2.25)*12+(1.40+1.35+0.9+2.30+0.9)*10+(1.40*2+1.10)*11+(2.10*2+0.86)*8+
(1.40*2+0.86)+(1.40*2+1.08)*11*3+(1.40*2+2.25)+(1.40+1.35+0.9+2.30+0.9)*
10+(2.0*2+0.8)+(0.5*4)*3+(0.45*4)*3+(0.4+0.8)*2+(1.20*2+0.8)+(0.5+0.55)*2+
(1.85*2+0.9))*0.3

92.192
-3.168
RAZEM

69 ZKNR C-1
d.2.6 0103-06

70 ZKNR C-1
d.2.6 0103-07
71 ZKNR C-1
d.2.6 0103-10
72 ZKNR C-1
d.2.6 0103-10
73 ZKNR C-1
d.2.6 0103-09
74 ZKNR C-1
d.2.6 0104-05
analogia

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit Ceretherm Classic. Przymocowanie
m2
płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z betonu
(poz.64+poz.65+poz.66)
m2
Bezspoinowy system dociepleń Ceresit Ceretherm Classic. Przymocowanie
szt.
płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z betonu - dodatek za każdy dodatkowy kołek
poz.68*4
szt.
Bezspoinowy system dociepleń Ceresit Ceretherm Classic. zatapianie jednej
wartswy siatki na ścianach i słupach.
poz.68

m2

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit Ceretherm Classic. dodatkowa warstwa siatki dla UKŁADU B, C
poz.65+poz.66

m2

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit Ceretherm Classic. dodatkowa warstwa siatki - przyklejenie jednej warstwy siatki na narożnikach okien
0.2*0.2*4*(11*11*2)

m2

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit Ceretherm Classic. zatapianie jednej
wartswy siatki na ościeżach.
poz.67

m2

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit Ceretherm Classic. Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem plastikowym

m

m2

m2

m2

m2

((2.10*2+0.86)*5+(1.40*2+1.08)*11*2+(1.40+1.35+0.9+2.30+0.9)*10+(1.40*2+ m
2.25)+(1.40*2+1.10)*11+(2.0*2+0.8)+(2.10*2+0.86)*8+(2.50*2+0.95)*10+(2.0*
2+0.84)+(1.40*2+1.10)*11+(1.40*2+2.25)*12+(1.40+1.35+0.9+2.30+0.9)*10+
(1.40*2+1.08)*11+(2.10*2+0.86)*8+(2.50*2+0.95)*11+(1.40*2+1.08)*11+(1.40*
2+2.25)*12+(1.40+1.35+0.9+2.30+0.9)*10+(1.40*2+1.10)*11+(2.10*2+0.86)*8+
(1.40*2+0.86)+(1.40*2+1.08)*11*3+(1.40*2+2.25)+(1.40+1.35+0.9+2.30+0.9)*
10+(2.0*2+0.8)+(0.5*4)*3+(0.45*4)*3+(0.4+0.8)*2+(1.20*2+0.8)+(0.5+0.55)*2+
(1.85*2+0.9))
32.75*8
m
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186.021

89.024

343.875

RAZEM
68 ZKNR C-1
d.2.6 0103-03

2023.294

219.500
-33.479
RAZEM

66 ZKNR C-1
d.2.6 0102-04

Razem

343.875

2298.339
RAZEM

2298.339

9193.356
RAZEM

9193.356

2298.339
RAZEM

2298.339

275.045
RAZEM

275.045

38.720
RAZEM

38.720

343.875
RAZEM

343.875

1146.250

262.000
RAZEM

1408.250

PRZEDMIAR
OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Z REMONTEM BALKONÓW, ZADASZENIEM WEJŚĆ I BALKONÓW OSTATNIEJ KONDYGNACJI ORAZ KOLORYSTYKĄ ELEW
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
75 ZKNR C-1 Bezspoinowy system dociepleń Ceresit Ceretherm Classic. Wykonanie ręczne m2
d.2.6 0111-01
cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowo-silikonowego CT 174 o fakturze
"kamyczkowej" .Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa
poz.70+poz.73
m2
76 ZKNR C-1
d.2.6 0111-03

77 ZKNR C-1
d.2.6 0111-07

78 ZKNR C-1
d.2.6 0111-01

79 ZKNR C-1
d.2.6 0111-03

80 KNR 0-23
d.2.6 2612-08

81 KNR 2-02
d.2.6 0617-06

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit Ceretherm Classic. Wykonanie ręczne m2
cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 174 o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
(ziarno 1,5 mm)
poz.70
m2
Bezspoinowy system dociepleń Ceresit Ceretherm Classic. Wykonanie ręczne m2
cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 174 o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ościeżach o szerokości do 30 cm (ziarno 1,5
mm)
poz.67
m2
Bezspoinowy system dociepleń Ceresit Ceretherm Classic. Wykonanie ręczne m2
cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowo-silikonowego CT 174 o fakturze
"kamyczkowej" .Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa UKŁAD D
<układ D>4.0*(7.80*2+5.43*2)+2.39*1.15*10*4*2
m2
-(1.20*0.8+0.5*0.5*3)
m2
Bezspoinowy system dociepleń Ceresit Ceretherm Classic. Wykonanie ręczne m2
cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 174 o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
(ziarno 1,5 mm) UKŁAD D
poz.78
m2
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem plastikowym wraz z siatką - KAPINOSY NA KRAWĘDZI
GÓRNEJ OKNA
0.86*4+1.08*2+1.10+1.10+2.25+1.08+1.08+2.25+1.10+1.08*3+0.95*2

m

Izolacje kitem trwaleplastycznym gęstym KEP

m

m

poz.74
m
(1.08*11*2+1.35*10+2.25*1+1.10*11+0.86*1+1.10*11+2.25*12+1.35*10+1.08* m
11+0.86*1+1.08*11+2.25*12+1.35*10+1.10*11+0.8*1+0.86*1+1.08*11*3+2.25*
1+1.35*10+0.86*10*4)

Poszcz.

2642.214
RAZEM

2642.214

2298.339
RAZEM

2298.339

343.875
RAZEM

343.875

325.720
-1.710
RAZEM

324.010

324.010
RAZEM

324.010

20.700
RAZEM

20.700

1408.250
269.740
RAZEM

82 NNRNKB
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 m2
d.2.6 202 0541-02 cm - parapety wraz z typowymi boczkami z PCV
(1.42*4*16+1.53*3*4+0.62*4+1.42*2*2+0.55*3*2*2+1.42*4*12+1.42*6+0.55*3* m2
8+0.62*2)*0.42
2.7
Docieplenie - roboty wykończeniowe
83 NNRNKB
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
d.2.7 202 0541-02 cm - obróbka szczytu dachu
(17.50*2+19.76*2+2.80*4)*1.0
84 KNR 4-03
d.2.7 1009-06
85 KNR 4-03
d.2.7 1016-08
86 KNR 5-08
d.2.7 0404-07

m2

Osadzanie szpilek gwintowanych M14 wklejanych na żywicy Hilti HIT HY 150 - szt.
do montażu skrzynek gazowych
4
szt.
Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- szt.
cją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża- skrzynka zaworu
gazu - skrzynka pionu nawodnionego
1
szt.

87
Obsadzanie konsoli domofonu
d.2.7 kalk. własna
1

szt.

88
Nowe pkt świetlne wraz z lampami LED
d.2.7 kalk. własna
1

szt.

89
Wykonanie i montaż Logo Współnoty Mieszkaniowej
d.2.7 kalk. własna
2

szt.

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 2661

1677.990

90.350
RAZEM

90.350

85.720
RAZEM

85.720

4.000
RAZEM

4.000

4.000
RAZEM

4.000

1.000
RAZEM

1.000

1.000
RAZEM

1.000

1.000
RAZEM

1.000

2.000
RAZEM

2.000

m2

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i średnicy po- otw.
nad 10 do 20 mm - w podłożu betonowym
4
otw.

szt.

szt.
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Razem

szt.

PRZEDMIAR
OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Z REMONTEM BALKONÓW, ZADASZENIEM WEJŚĆ I BALKONÓW OSTATNIEJ KONDYGNACJI ORAZ KOLORYSTYKĄ ELEW
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
90 KNNR 2
Osłony z siatki przeciw ptakom na elewacji budynku
d.2.7 1505-01
1.04*30.56*2
2.8
91 KNR 4-01
d.2.8 1306-01

Remont pochylni, schodów oraz zejścia do zsypu
Odcięcie pretów stalowych na balkonach - balustrady istniejące
6*2+20+15

j.m.
m2
m2

szt.prze
c.
szt.prze
c.

Poszcz.

63.565
RAZEM

93 KNR 4-01
d.2.8 1212-27
analogia
94 KNR 4-01
d.2.8 0711-07

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 10 km

t

(200.0+75.0+110.0)/1000

t

Jednokrotne malowanie odsłoniętych prętów zbrojeniowych - srodek antykorozyjnyCeresit PCC - od spodu

m

6.10+5.96

m

Uzupełnienie ubytków betonu płyt balkonowych zaprawą naprawczą Ceresit
CN 87 na płycie rampy od spodu
(6.06+5.96)*1.25*50%

m2
m2

95 KNR-W 2- Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziod.2.8 02 0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie od spodu
(6.06+5.96)*1.25

m2

96 KNR 2-02
d.2.8 1102-01
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy naprawczej - grub 35 mm

m2

(6.06+5.96)*1.25+2.82*1.30

m2

97 KNR 2-02
d.2.8 1107-03
98 KNR 2-02
d.2.8 1108-02

101 ZKNR C-1
d.2.8 0111-03

102 KNR 5-08
d.2.8 0803-05
103 KNR 5-08
d.2.8 0809-04
analogia

47.000

0.385
RAZEM

0.385

12.060
RAZEM

12.060

7.513
RAZEM

7.513

15.025
RAZEM

15.025

18.691
RAZEM

18.691

18.691
RAZEM

18.691

4.264
RAZEM

4.264

5.443
RAZEM

5.443

5.443
RAZEM

5.443

5.443
RAZEM

5.443

50.000
RAZEM

50.000

50.000
RAZEM

50.000

254.760
RAZEM

254.760

84.920
RAZEM

84.920

Posadzki wylewane lastrykowe jednowarstwowe grubości 20 mm jednobarwne m2
poz.96

m2

Okładziny schodów masa lastryko - stopnie szlifowane z profilem prostym

m2

0.2*6*1.30+0.68*1.30+0.28*5*1.30

m2

99 KNR-W 2- Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziod.2.8 02 0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie murek zsypu
6.10*0.14*2+6.10*0.2+0.83*0.9+0.68*0.5*5.20
100 ZKNR C-1
d.2.8 0111-01

m2

63.565

47.000
RAZEM

92 KNR 4-04
d.2.8 1107-04
1107-01

Razem

m2
m2

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit Cetrethem Classic. Wykonanie ręczne m2
cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowo-silikonowego CT 174 o fakturze
"kamyczkowej" .Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa - murek zsypu
6.10*0.14*2+6.10*0.2+0.83*0.9+0.68*0.5*5.20
m2
Bezspoinowy system dociepleń Ceresit Ceretherm Classic. Wykonanie ręczne m2
cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
(ziarno 1,5 mm)
poz.100
m2
Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie objęt.do 0.5dm3

szt.

8+28+14

szt.

Osadzenie w podłożu kotew metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych szt.
otworach w ścianie - szpilki gwintowane M10 wklejane na żywicy KOELNER R
STUDS 12170 A4
poz.102
szt.

104
Budowa balustrady rampy
d.2.8 analiza indywidualna
126.95+127.81

kg

105
Budowa balustrady wejścia
d.2.8 analiza indywidualna
41.25+43.67

kg

kg

kg
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PRZEDMIAR
OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Z REMONTEM BALKONÓW, ZADASZENIEM WEJŚĆ I BALKONÓW OSTATNIEJ KONDYGNACJI ORAZ KOLORYSTYKĄ ELEW
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
106
Budowa balustrady zejścia zd zsypu
d.2.8 analiza indywidualna
127.43

j.m.
kg

107
d.2.8 wycena indywidualna

Ocynkowanie konstrukcji balustrad balkonowych

kg

poz.104+poz.105+poz.106

kg

Malowanie proszkowo krat i balustrad z prętów prostych

m2

<wejście>(2.11+2.35)*1.12
<zsyp>6.10*1.12
<rampa>(5.89+6.13)*1.13

m2
m2
m2

108 KNR 4-01
d.2.8 1212-05

3
109 KNR 5-08
d.3 0803-05
110 KNR 5-08
d.3 0809-04
analogia

kg

Daszek nad balkonami
Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie objęt.do 0.5dm3

szt.

10*4

szt.

Osadzenie w podłożu kotew metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych szt.
otworach w ścianie - szpilki gwintowane M10 wklejane na żywicy KOELNER R
STUDS 12160 A4
poz.109
szt.

111
Montaż daszków systemowych wraz z płotkiem śniegowym
d.3 kalk. własna
4

szt

112 NNRNKB
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
d.3 202 0541-02 cm - obróbka blacharska daszku
3.10*4*0.4

m2

113 wycena in- Izolacje styków poszycia z poliwęglanu ze ścianą
d.3 dywidualna
3.10*4

m

4
114 KNR 5-08
d.4 0803-05
115 KNR 5-08
d.4 0809-04
analogia

szt

m2

m

Daszek nad wejściem
Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie objęt.do 0.5dm3

szt.

18

szt.

Osadzenie w podłożu kotew metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych szt.
otworach w ścianie - szpilki gwintowane M10 wklejane na żywicy KOELNER R
STUDS 12170 A4
poz.114
szt.

116
Przebudowa daszku wejściowego wraz z rynna i płotkiem śniegowym
d.4 analiza indywidualna
18.97

kg

117 NNRNKB
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
d.4 202 0541-02 cm - obróbka blacharska daszku
2.82*2*0.3

m2

118 wycena in- Izolacje styków poszycia z poliwęglanu ze ścianą
d.4 dywidualna
2.82*2

m

5
119 KNR 2-31
d.5 0101-07
120 KNR 2-31
d.5 0407-02
121 KNR 2-31
d.5 0502-04
analogia

kg

m2

m

OPASKA oraz chodnik
Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. m2
III-IV głębokości 20 cm
19.76*0.6
m2
Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
17.96

Poszcz.

Razem

127.430
RAZEM

127.430

467.110
RAZEM

467.110

4.995
6.832
13.583
RAZEM

25.410

40.000
RAZEM

40.000

40.000
RAZEM

40.000

4.000
RAZEM

4.000

4.960
RAZEM

4.960

12.400
RAZEM

12.400

18.000
RAZEM

18.000

18.000
RAZEM

18.000

18.970
RAZEM

18.970

1.692
RAZEM

1.692

5.640
RAZEM

5.640

11.856
RAZEM

11.856

17.960
RAZEM

17.960

8.980
RAZEM

8.980

m
m

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m2
wypełnieniem spoin zaprawą cementową
m2

17.96*0.5

-9-

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 2661

PRZEDMIAR
OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Z REMONTEM BALKONÓW, ZADASZENIEM WEJŚĆ I BALKONÓW OSTATNIEJ KONDYGNACJI ORAZ KOLORYSTYKĄ ELEW
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
122 KNR 4-01
Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 10 km grunt.kat. I-II m3
d.5 0108-01
0108-04
poz.119*0.2
m3

m3

NAWIEWNIKI
Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - otwory napowierzajace stropodachu
12.0

125
Czyszczenie otworów wentylacyjnych w stropodachu
d.6 kalk. własna
5
126 KNR 4-01
d.6 0322-02

2.371
RAZEM

2.371

2.371
RAZEM

2.371

12.000
RAZEM

12.000

5.000
RAZEM

5.000

17.000
RAZEM

17.000

85.000
RAZEM

85.000

55.000
RAZEM

55.000

szt.
szt.
szt
szt

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - otwory napowietrzają- szt.
ce klatki
12+5
szt.

127
Montaż nawiewników higrosterowalnych w ramie EMM 716 wraz z kratką AC
d.6 kalk. własna
55.0+30

szt.

128
Montaż nawiewników higrosterowalnych w ramie EFR
d.6 kalk. własna
55.0

szt.
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Razem

m3

123
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
d.5 kalk. własna
poz.122
6
124 KNR 4-01
d.6 0333-10

Poszcz.

szt.

szt.

