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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego ocieplenia pawilonu 
psychiatrycznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie kompletnej 
dokumentacji technicznej modernizacji gospodarki cieplnej Wielospecjalistycznego 
Szpitala Powiatowego im. dr Bronisława Hagera przy ul. Pyskowickiej 47-51 w 
Tarnowskich Górach. 
Projekt swym zakresem obejmuje: 
- roboty budowlane związane z zamurowaniem otworów przy drzwiach oraz otworów 
okiennych 
- wymianę okien i drzwi 
- ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych 
- ocieplenie stropodachów 
- kolorystykę elewacji 
- wytyczne planu BIOZ 
W projekcie przedstawiono rozwiązania projektowe pozwalające na wykonanie 
wszelkich prac budowlanych, będących przedmiotem Zamówienia.  
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Umowa z Zamawiającym -  Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. Dr Bronisława 
Hagera, ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry, 

• Aktualizacja koncepcji gospodarki cieplnej w obiektach szpitalnych przy ul. 
Pyskowickiej 47-51 w Tarnowskich Górach (Audyt energetyczny), opracowana przez 
Zakład Usługowy - Jan Pawnuk, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Kasztanowa 6 w maju 
2005 r., 

• Wizja lokalna: analiza stanu istniejącego, pomiary, dokumentacja fotograficzna obiektu, 
uzupełniające ustalenia z Użytkownikiem, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75, poz. 
5201 z dnia 15.06.2002 r. z późniejszymi zmianami, 

• Instrukcja ITB nr 334/02 - Systemy bezspoinowego ocieplenia ścian zewnętrznych 
budynków (BSO), 

• Zestawienie systemów firmowych docieplenia ścian zewnętrznych dopuszczonych 
przez ITB po 1996 roku do stosowania w budownictwie. "Materiały Budowlane" nr 
1/97, 

• Instrukcja ITB nr 334/96 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą "lekką", 

• Instrukcje, atesty materiałowe "ATLAS". 

• Materiały pomocnicze - normy, poradniki, literatura: 

• PN-EN 13163:2004 - Płyty styropianowe. 

• PN-92/P-85010 - Tkaniny szklane. 

• PN-81/H-92125 - Blacha i taśma stalowa ocynkowana. 

• PN-61/B-I0245- Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-91/B-1 0105 - Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. 
Wymagania i badania. 

• PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

• PN-65/B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• Poradnik termorenowacji przegród budownictwa mieszkaniowego wyd. ITB, W-wa 
1994 r. 
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• Aprobata techniczna ITB nr AT-15-2349/96 - Łączniki tworzywowe typu ŁI-AZIS do 
mocowania termoizolacji. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, część 
3, rozdz. 17 "Izolacje ciepłochronne" - wyd. Arkady, W-wa 1990 r. 

• Materiały techniczne do projektowania systemu ocieplenia metodą BSa "ATLAS 
STOPTER". 

• Dokumentacja techniczna autorstwa ”EXSTREM” Sp. z o.o. Gliwice, ul. Robotnicza 4a 

• Dz. U. 1994 Nr. 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.-  Prawo Budowlane 

• Przewodnik po Rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. 
Nr. 75 poz. 690 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 

• Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego. 

 
3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Pawilon psychiatryczny położony jest na terenie kompleksu szpitalnego, składającego 
się z 2 wielosegmentowych budynków podstawowych z oddziałami lecznictwa 
zamkniętego i 9 budynków pomocniczych, zlokalizowanego przy ul. Pyskowickiej w 
Tarnowskich Górach. Wszystkie budynki wzniesiono metodą tradycyjną w latach 70. na 
podstawie dokumentacji typowej opracowanej przez Biuro Projektów Służby Zdrowia. 
Teren lokalizacji pawilonu jest zagospodarowany. Usytuowanie budynku 
przedstawiono na rys. UB-102. 
 

Parametry techniczne Pawilonu Psychiatrii: 

• Kubatura budynku: 5 409 m3. 

• Powierzchnia zabudowy: 1 503 m2 

• Liczba kondygnacji: 1 

• Wysokość budynku: ~ 4,80 m 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie - Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. budynek jest kwalifikowany 
jako: 
- zgodnie z par. 8, pkt. 1) - jest to budynek niski (N) 
- zgodnie z par. 3, pkt. 6) - jest to budynek użyteczności publicznej. 
Pawilon Psychiatrii to budynek parterowy, niepodpiwniczony, składa się z trzech 
kwadratowych segmentów połączonych w częściach narożnych. Segment środkowy z 
wejściem głównym posiada pomieszczenia ogólne, segmenty skrajne są pododdziałami 
dla chorych. Wszystkie segmenty posiadają w środku atria z pełnym przeszkleniem na 
korytarz. 
Ściany zewnętrzne: wykonane z bloków PGS obustronnie tynkowane o grubości 38 cm. 
Stropodach: z przestrzenią wentylowaną wykonany jest z elementów typu Ackermana 
z warstwą izolacji termicznej z gazobetonu o grubości 12 cm. 
Okna: w pomieszczeniach - drewniane szklone podwójnie. 
Drzwi zewnętrzne: wejściowe i ewakuacyjne - stalowe oszklone szybą pojedynczą. 

 
4. OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH  
I POZOSTAŁYCH PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH 

Ocenę stanu technicznego i energetycznego ujęto w audycie energetycznym i 
"Ekspertyzie budowlano-gruntowej budynku psychiatrii na terenie W.S.P. im. Hagera w 
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Tarnowskich Górach". Audyt uznaje się jako integralną część dokumentacji w zakresie 
remontu i termomodemizacji budynku. Roboty remontowe i budowlane, wytypowane 
w "Ekspertyzie ...." muszą być wykonane przez Użytkownika przed rozpoczęciem robót 
termomodemizacyjnych, ujętych w niniejszym opracowaniu. 
 
Wszystkie okna drewniane i drzwi stalowe, za wyjątkiem okien nowych, ze względu na 
zły stan techniczny i niespełnienie wymogów techniczno-eksploatacyjnych ochrony 
cieplnej, przeznacza się do wymiany. Elewacja budynku jest jednorodna, prosta, bez 
elementów wystroju architektonicznego. Tynki zewnętrzne wykonano jako tradycyjne 
cementowo-wapienne, drapane, w kolorze naturalnym. Stan techniczny tynków ocenia 
się jako miejscowo zły. Metodą szacunku przyjęto częściowe skucia tynków 
zewnętrznych. Szacowaną ilość podano na rysunkach elewacji stanu istniejącego. 
Szacowana ilość tynków do skucia nie zwalnia Wykonawcy od kontroli stanu tynków 
jako warstwy nośnej projektowanego ocieplenia, bezpośrednio z rusztowania. 
Istniejący stan elewacji budynku pokazano na rysunkach, oraz zarchiwizowano na 
zdjęciach (w archiwum projektanta). 

 
5. ZESTAWIENIE PRAC 

• wykonanie ocieplenia fundamentów 

• wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych i ścian w atriach 

• zamurowanie otworów przy drzwiach i otworów okiennych 

• ocieplenie stropodachów 

• wymiana okien i drzwi 

• wymiana parapetów zewnętrznych 

• wymiana obróbek blacharskich na attyce 

• wymiana rynien i rur spustowych 

• zabudowa kratek wentylacyjnych na otworach wentylacyjnych stropodachu 

• demontaż i ponowny montaż po ociepleniu piorunochronów 

• demontaż i ponowny montaż po ociepleniu drabin zewnętrznych 

• przełożenie oświetlenia ewakuacyjnego nad drzwiami zewnętrznymi ewakuacyjnymi 

• uporządkowanie terenu, wykonanie chodników opaskowych 
 
6. ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH 

Zestawienie wymagań stawianych w Audycie, stanowiących podstawę do 
projektowania zabiegów termomodemizacyjnych. 
 
Lp.  Przegroda  Gr. ocieplenia (m)  Materiał    U (W/m2K) 
1  śc. zewnętrzna  0,15   Styropian EPS 70-040  0,225 
2  śc. kolankowa  0,16  Styropian EPS 70-040  0,22 
3  śc. fundamentowa 0,15  Styropian  EPS 100-038 0,225 
4  stropodach   0,20  pianka poliuretanowa 0,155  
5  Okna       Nowe okna  PCV komorowe  1,0 
6  Drzwi      Nowe drzwi  PCV komorowe  1,0 
     

6.1. Roboty budowlane związane z zamurowaniem otworów przy drzwiach oraz otworów 
okiennych 
Zaprojektowane zamurowania otworów przy drzwiach i otworów okiennych mają na 
celu zmniejszenie powierzchni przeszklonej w budynku, a tym samym poprawę 
izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych. Zmniejszenie przeszklenia budynku 
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zaprojektowano z zachowaniem wymogu: "w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt 
ludzi stosunek powierzchni okien liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi 
powinien wynosić co najmniej 1:8". 
 
W Pawilonie Psychiatrii zaprojektowano częściowe zamurowanie istniejących otworów 
po demontażu stolarki i ślusarki: 
- ścianek drewnianych: elewacja zachodnia i południowa seg."B" 
- drzwi i ścianek stalowych: seg. "A" na elewacji północnej i wschodniej 
o seg. "B" na elewacji zachodniej 
o seg. "C" na północnej i wschodniej 
- okien w atrium segmentu "A" i "C". 
Ścianki należy wykonać z bloczków Xella, o grubości 36 cm. Bloczki należy murować na 
firmowym kleju. Ścianki należy murować w licu istniejącego tynku zewnętrznego. Od 
strony wewnętrznej przemurowania należy otynkować (wraz z ościeżami 
wewnętrznymi) i pomalować farbami emulsyjnymi, w kolorach zbliżonych do 
istniejących w danym pomieszczeniu. 

 
6.2. Ocieplenie ścian zewnętrznych 

Ocieplenia zewnętrzne ścian zaprojektowano z zastosowaniem systemu ATLAS HOTER 
z wykończeniem tynkiem silikatowym ATLAS SILIKAT N, będącego firmową odmianą 
metody objętej instrukcją ITB nr 334/2002 „Bezspoinowy system ocieplenia ścian 
zewnętrznych budynków" (skrót BSO). System polega na mocowaniu izolacji termicznej 
z płyt styropianowych do zewnętrznej powierzchni ścian budynku i wykonaniu na niej 
warstwy zbrojącej oraz wyprawy tynkarskiej. System ATLAS HOTER z płytami 
styropianowymi o grubości nie przekraczającej 250 mm sklasyfikowany jest jako 
nierozprzestrzeniający ognia (NRO). 
 
Dla celów kosztorysowych i ustalenia ogólnych zasad i wymogów projektowanego 
ocieplenia przyjęto system ATLAS HOTER z wykończeniem ścian zewnętrznych tynkiem 
silikatowym ATLAS SILIKAT N oraz cokołów żywicą akrylową wodorozcieńczalną ATLAS 
DEKO M. 
Dopuszcza się zastosowanie technologii i materiałów w pełni równoważnych, pod 
warunkiem, że Wykonawca, biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, zapozna się: 
a) ze szczegółową charakterystyką systemu przyjętego w niniejszym projekcie oraz 
parametrami technicznymi zastosowanych materiałów określonymi w kartach 
technologicznych i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
b) z parametrami technicznymi pozostałych materiałów, zastosowanych w projekcie, 
c) przedstawi Inwestorowi do akceptacji, przed złożeniem oferty przetargowej, 
oferowaną 
technologię/system/materiały zamienne, z określeniem typu zastosowanych 
materiałów, oraz przedłoży materiały dokumentujące parametry techniczne i analizę 
porównawczą, z których jednoznacznie wynikało będzie, że są one w pełni 
równoważne do projektowanych. Analiza porównawcza powinna uwzględniać również 
strukturę i kolorystykę warstwy fakturowej elewacji. Zaproponowane systemy i 
materiały zamienne powinny posiadać wymagane prawem świadectwa, certyfikaty, 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oraz spełniać pozostałe wymagania 
określone w niniejszej dokumentacji.  
Przyjęte na podstawie audytu energetycznego grubości ocieplenia:  
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- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku: styropianem elewacyjnym EPS 70-040 o 
grubości 15 cm. 
- ocieplenie ścian kolankowych budynku: styropianem elewacyjnym EPS 70-040 o 
grubości 16 cm. 
- ocieplenie ścian fundamentowych budynku: styropianem 100-038 o grubości 15 cm. 
- ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych zewnętrznych styropianem elewacyjnym 
EPS 70-040 o grubości średnio 4 cm (z uwagi na występujące: nierówności, 
nieprostopadłości, niesymetryczne usytuowanie okien w otworze itp.) dopuszcza się 
minimalną grubość styropianu 2 cm. Należy zachować symetrię widocznej części 
ościeżnicy okna. 
Do przyjętej technologii ocieplenia materiały izolacyjne winny posiadać parametry 
określone w "Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych". Zakres 
dociepleń oznaczono na rysunkach. 
 
Przed rozpoczęciem robót ociepleniowych należy zdemontować istniejące zwody 
instalacji odgromowej od złączy dachowych do złącza kontrolno-pomiarowego. 
 
UWAGA: istniejąca instalacja podlega pełnemu odtworzeniu zgodnie z wytycznymi 

zawartymi na rysunkach. 

• zdemontować istniejące drabiny, szyldy, ewentualne oznaczenia podziemnych 
instalacji i ich uzbrojenia (w przypadku zauważenia naściennych reperów geodezyjnych 
nie wolno ich demontować i zakrywać). Po zakończeniu robót elementy te należy 
zamontować w miejscach pierwotnego położenia, 

• ustawić rusztowania wraz z zabezpieczeniem terenu i jego oznakowaniem (przed 
rozpoczęciem robót, rusztowania powinno być odebrane zgodnie z wymogami DTR 
rusztowania - odbiór potwierdzić zapisem w dzienniku budowy), 

• zdemontować i wymienić drzwi i okna, wskazane w projekcie, wraz z parapetami, 

• zdemontować istniejące obróbki blacharskie ścianek attykowych, dylatacji i inne, 
wskazane na rysunkach elewacji stanu istniejącego, 

• dokonać kontroli tynków istniejących pod względem przyczepności do podłoża. Tynki 
głuche, odparzone należy usunąć, 

• wykonać nowe tynki uzupełniające. Tynki wykonać jako wielowarstwowe, z czego 
pierwsza warstwa powinna być zbrojona siatką tynkarską stalową, mocowaną do 
ściany, 

• wykonać zabezpieczenie dolnej krawędzi ścian przyziemia elastyczną masą 
HYDROSTOP, zbrojoną siatką z systemu ocieplenia, 

• całą elewację należy oczyścić z kurzu i wolnych cząstek - zastosować czyszczenie 
aparatem ciśnieniowym Karcher, 

• całą powierzchnię przeznaczoną do ocieplenia zagruntować np. Atlas Uni-Grunt. 
 
6.2.1. Projektowany układ warstw na zewnętrznej powierzchni ścian ocieplonych 
 

Ściany zewnętrzne: 
(1) Oczyszczona ściana (ubytki tynków i tynki skute należy uzupełnić tynkiem 
cementowo-wapiennym (II kat). 
(2) Zaprawa klejąca do przyklejenia płyt styropianowych: ATLAS HOTER S. Grubość 
warstwy 2-5 mm. Zużycie do klejenia płyt styropianowych wynosi 5,0 kg/m. 
(3) Płyty styropianu o grubości 15; 16; 6; 4 cm: Płyty ze styropianu EPS70-040, 
odpowiadającego normie PN-EN 13163:2004. 
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(4) Tkanina zbrojąca: siatka z włókna szklanego: o oczkach nie przesuwających się i 
wytrzymałości na rozciąganie 1500 N (pasek 5 cm). Granulacja min. 145 g kg/m. 
Zużycie na m=1,lm . 
(5) Zaprawa szpachlowa do przyklejania i zatopienia siatki z włókna szklanego: ATLAS 
HOTER U. Grubość warstwy 2-5 mm. Zużycie do wykonania warstwy szpachlowej 
wynosi 3,5 kg/m. 
(6) Podkład tynkarski: silikatowa masa podkładowa ATLAS SILIKAT ASX. średnie zużycie 
wynosi 0,3 kg/m . 
(7) Tynk: cienkowarstwowy tynk silikatowy ATLAS SILIKAT N-200 Baranek o granulacji 2 
mm. Zużycie wynosi - 3 kg/m . 
 
Cokół, ściana strefy podłogowej pawilonów; słupki i ściana podparapetowa w dużym 
atrium oraz ściana podparapetowa w atrium małym: 
Warstwy (1), (2), (3), (4), (5) takie same jak dla ścian zewnętrznych 
(6) Podkład tynkarski: podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST pod tynk 
mozaikowy ATLAS DEKO M. Kolor masy określono w pkt. "Kolorystyka elewacji". 
Średnie zużycie wynosi 0,3 kg/m . 
(7) Tynk - warstwa fakturowa: dekoracyjny tynk mozaikowy ATLAS DEKO M. ATLAS 
DEKO M to żywica akrylowa wodorozcieńczalna. Tynk tworzy powierzchnię szczelną, 
odporną na wodę. Średnie zużycie wynosi ~ 4 kg/m. Grubości płyt styropianowych i 
lokalizację płaszczyzn wykończonych tynkiem dekoracyjnym ATLAS DEKO M określono 
na rysunkach. Numer projektowanego tynku określono w pkt. "Kolorystyka elewacji". 
Wymagania szczegółowe dotyczące ocieplenia ścian zewnętrznych. Ocieplenie należy 
prowadzić od przymocowania aluminiowej listwy startowej (poziom ułożenia listwy 
startowej pokazano na rysunkach). Szerokość listwy startowej powinna być 
dostosowana grubości płyt styropianowych ocieplenia ścian budynku. 
 
Wszystkie ściany ocieplić styropianem grubości 15 cm, z wyjątkiem: 
- ościeża okien styropianem o średniej grubości 4 cm, 
- ściany kolankowej styropianem o grubości 16 cm, 
- podniebienia wejścia głównego, stropów poddasza w atrium dużym segmentu A C 
styropianem o grubości 4 cm, 
- ścianki boczne wejścia głównego styropianem o grubości 4 cm, 
- nadproża w łuku, słupki w atrium dużym należy ocieplić styropianem o grubości 6 cm, 
- słupów żelbetowych w atrium dużym, które należy wykonać: na wysokość ~80 cm – 
tynkiem dekoracyjnym ATLAS DEKO M, powyżej tynkiem ATLAS SILIKAT N200 (bez 
ocieplenia). 
 
Narożniki pionowe wszystkich otworów drzwiowych i okiennych, narożniki budynku 
należy wzmocnić aluminiową listwą narożną z siatką, zatopioną w warstwach klejących. 
Ościeża należy ocieplić pasmami styropianu o grubości min. 4 cm. z zachowaniem 
symetrii widocznej części ościeżnicy okna. 
 
Narożniki pionowe wszystkich otworów drzwiowych i okiennych, narożniki budynku 
należy wzmocnić aluminiową listwą narożną z siatką, zatopioną w warstwach klejących. 
Przed rozpoczęciem ocieplenia należy bezwzględnie wykonać zabezpieczenie dolnej 
partii ściany, powyżej ław fundamentowej. Zabezpieczenie wykonać wg rysunku 
szczegółowego. 
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Projektowane ocieplenie wykonać: 
~ na zewnętrznych ścianach bryły segmentów A-B-C od dolnej krawędzi ściany 
nadziemia do szczytu ścianki kolankowej poddasza, z demontażem obróbek 
blacharskich 
~ na wewnętrznych ścianach atrium segmentu A, B, C od poziomu płyt chodników 
wewnętrznych pod rynnę, tj. ~ 20 cm poniżej krawędzi budynków, bez demontażu 
obróbek i rynien. Do demontażu i ponownego montażu przeznacza się rury spustowe, 
piorunochrony i drabiny zewnętrzne, po ich renowacji. 
Szczeliny dylatacyjne wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi na rys. nr PB/08. 
Po osadzeniu okien, szczeliny pomiędzy ramą okienną a istniejącą ścianą wypełnić 
poliuretanową pianką montażową. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANEJ TECHNOLOGII I ZASTOSOWANYCH 
MATERIAŁÓW 
 

Wymagania podstawowe 
Materiały zastosowane w metodzie dobrane są pod względem cech fizycznych, 
elastyczności warstw, a także właściwości mechanicznych. Z tego względu wszystkie 
materiały użyte do ocieplenia powinny pochodzić z jednego systemu. Dotyczy to 
głównie mas klejących i mas tynkarskich, a także wymogu zastosowania siatki z włókna 
szklanego o parametrach określonych w projekcie. 
Roboty ocieplające należy wykonać tylko przy pogodzie bezdeszczowej, gdy 
temperatura powietrza jest wyższa od +5°C; należy unikać silnego bezpośredniego 
działania promieni słonecznych i bardzo wysokiej wilgotności powietrza, chronić przed 
bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych. 
 
Wymagania jakościowe dotyczące zastosowanych materiałów podstawowych 
1. Płyty styropianowe 
Do wykonania warstwy izolacyjnej należy stosować płyty styropianowe rodzaju EPS 70-
040 wg PN-EN 13163:2004 o grubościach określonych w projekcie, 
2. Siatka z włókna szklanego 
Należy stosować siatkę szklaną (siatkę zbrojącą) z włókna szklanego impregnowaną 
polipropylenem, o gramaturze 145, o oczkach nieprzesuwających się. Niedopuszczalne 
jest stosowanie tkaniny polipropylowej. 
3. Łączniki do mechanicznego mocowania płyt styropianowych. Zaleca się łączniki 
dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB. Do mocowania płyt 
styropianowych należy stosować łączniki o ~10 mm i długości dostosowanych do 
projektowanej grubości styropianu, osadzone na głębokości min. 50mm, co zapewni 
ich nośność w podłożu. 
4. Kątowniki tynkarskie - o wymiarach 25x25mm do wzmocnienia naroży pionowych 
ścian oraz naroży wypukłych ościeży okiennych i wejściowych do budynku. Kątowniki 
wykonane z blachy perforowanej Al grubości 0,5mm. 
5. Kit silikonowy - powinien spełniać wymagania BN-85/675302 /5/. Przyjęto kit 
silikonowy, bezoctanowy, budowlany "B" odporny na UV. 
6. Blacha do obróbek blacharskich - przyjęto blachę stalową powlekana o grubości 0,55 
mm. 
• Sposób ocieplenia i wykończenia ścian w miejscach szczególnych 
1) Ocieplenie ścian w narożnikach 
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Narożniki budynku należy okleić dokładnie płytami styropianowymi, zwracając uwagę 
na ścisłe przyleganie i właściwe przyklejenie ich przy krawędziach narożników. Do 
zabezpieczenia narożników wypukłych należy stosować kątowniki z blachy aluminiowej 
perforowanej. Kątowniki należy przyklejać masą klejącą do styropianu i dopiero 
wówczas naklejać siatkę z włókna szklanego z wywinięciem jej co najmniej 20 cm z 
jednej ściany na drugą, zgodnie z rysunkami szczegółów systemu. 
2) Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych 

Do ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować płyty styropianowe o 
grubości nie mniejszej niż 2 cm (zaleca się 4 cm).Szczegóły ocieplenia ościeży górnej, 
dolnej (podokiennej), ościeży pionowych, oraz pozostałych elementów wystroju 
elewacji pokazano na rysunkach. Na całej powierzchni ościeży górnych i pionowych 
należy przykleić płyty styropianowe, które powinny być tak przycięte, aby płyty 
przyklejone na płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do płyt styropianowych 
ocieplających ościeże. 
 
Z kolei należy wywinąć i nakleić na styropianie odcinek tkaniny, przyklejonej na ościeży, 
a następnie nakleić przedłużenie tkaniny z powierzchni ściany. W narożach górnych 
nakleić wzmacniający pasek siatki diagonalnej. Na styku ocieplenia z ościeżnicą należy 
nałożyć kit elastyczny, np. silikonowy w kolorach: biały lub bezbarwny na ościeżach 
pionowych. 

 
8. OCIEPLENIE STROPODACHÓW 

Zakres opracowania i robót określono na rysunku "Rzut dachu". Wymianie podlega 
całe pokrycie papowe (ze względu na duży stopień naruszenia powierzchni, dla 
zachowania trwałości efektu termomodernizacyjnego konieczne jest pewne 
zabezpieczenie warstwy izolacyjnej przed zawilgoceniem). 
Przyjęto ocieplenie poprzez natrysk pianki poliuretanowej o grubości 20 cm 
W celu wykonania projektowanego ocieplenia należy: 

• od strony zewnętrznej dachu wyciąć powłokę papową w kwadracie 70x70 cm 

• wykuć otwór ~60x60 cm lub fi60 pomiędzy żebrami płyty dachowych - otwory włazowe 
w przestrzeń poddasza 

• po robotach otwory włazowe technologiczne w dachu przesklepić blachą żeberkową o 
grubości 0,5 cm, wyrównać zaprawą cementową i pokryć papą termozgrzewalną WF 
250/4000, na podkładzie z papy wentylacyjnej. Powierzchnię zaprawy po wyschnięciu i 
przed kryciem należy zagruntować. Usytuowanie otworów wyłazowych pokazano na 
rysunku rzutu dachu (otwory wykonać w rejonie podparcia płyt dachowych na 
ściankach ażurowych, nigdy w środku rozpiętości płyty). Przyjęto wykonanie po jednym 
otworze technologicznym na 30 m2 powierzchni dachu. W istniejącej pustce 
stropodachu poruszanie jest niemożliwe poza obszarem otworu technologicznego. 
Roboty ocieplenia stropodachu powinna wykonać firma specjalistyczna, z 
zastosowaniem specjalistycznego sprzętu do natrysku pianki poliuretanowej  i 
specjalistycznej odzieży ochronnej.  
Przy ociepleniu zwrócić szczególną uwagę na: 

• równomierne rozłożenie materiału, szczególnie w rejonach ścian zewnętrznych i wokół 
kominów 

• sprawdzenie drożności istniejących otworów wentylacyjnych w zewnętrznych 
ściankach kolankowych poddasza. 

 
9. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 
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Wszystkie okna (poza nowymi – zaznaczone na rysunku) podlegają wymianie. Wymiary 
zewnętrzne projektowanych okien dostosowane zastały do istniejących otworów, z 
uwzględnieniem konieczności ocieplenia ościeży. Wraz z demontażem okien 
zdemontować istniejące parapety zewnętrzne, również w oknach, które nie podlegają 
wymianie. Parapety wewnętrzne pozostają bez zmian. 
Skrajne fragmenty półkola atrium segmentu A i C zamurować bloczkami Xella (zgodnie 
z rysunkami). Okna montować na bazie istniejących parapetów. 
Wymiary okien i drzwi, wymagania techniczne użytkowe podano w "ZESTAWIENIU 
STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ". Okna i drzwi rozwieralne muszą posiadać wkładki 
na klucz, przeszklenie okien musi być wykonane ze szkła bezpiecznego, okna w 
łazienkach, WC i szatniach muszą posiadać szkło mleczne, w górnej części okien 
zabudować nawiewniki sterowane ręcznie. 

 
10. WYKONANIE NOWYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH 

PARAPETY OKIENNE - w związku z ociepleniu budynku styropianem grubości 13 cm, 
wszystkie parapety zewnętrzne należy zdemontować - ich szerokość nie odpowiada 
grubości ściany po ociepleniu. Nowe parapety wykonać z blachy powlekanej, grubości 
0,55 mm wg wymiarów podanych na zestawieniu blacharki. Połączenia na długości 
wykonać na rąbek płaski. 

 
OBRÓBKI BLACHARSKIE ŚCIANEK KOLANKOWYCH ZEWNĘTRZNYCH 
Należy wykonać nowe obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Połączenia na długości 
wykonać na rąbek płaski. 

 
11. ODWODNIENIE DACHU 

Istniejące rynny i rury spustowe należy zdemontować. Należy zabudować rynny 150 
mm ze spadkiem minimum 1% w kierunku rur spustowych fi 125mm – zgodnie z 
rysunkami. 

 
12. POZOSTAŁE ELEMENTY NA ELEWACJACH ZEWNĘTRZNYCH 

Istniejące piorunochrony i drabiny zewnętrzne należy zdemontować przed 
wykonaniem ocieplenia. Piorunochrony zamontować po wykonaniu ocieplenia w 
miejscach wskazanych na widokach elewacji – wprowadzono nowe lokalizacje 
piorunochronów. Zwody instalacji odgromowej rozłączyć, wykonać przepust przez 
warstwę izolacji i ponownie połączyć. Przepust w warstwie ocieplenia ze spadkiem min. 
2% na zewnątrz dachu. Zabudować puszkę do kontroli instalacji odgromowej. 
Drabiny zewnętrzne należy zamontować po wykonaniu ocieplenia na przedłużonych 
wspornikach ze względu na nową grubość całkowitą ściany.  
Oświetlenie ewakuacyjne przy drzwiach zewnętrznych należy zdemontować i po 
ociepleniu zamontować w osi symetrii drzwi.  
Na elewacjach należy zamontować kratki wentylacyjne na otworach wentylacyjnych 
stropodachu. 

 
13. OCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 

Należy wykonać wykopy o głębokości 1,5 m i odkryć fundamenty, zagruntować 
preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS, wykonać izolację termiczną na głębokość 
1 m z płyt styropianowych 100-038 gr. 15 cm, wykończyć izolację folią kubełkową. 
Wykopy zasypać i ubić warstwami co 15 cm. Izolacja termiczna fundamentów 
przedstawiona na rysunkach.  
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14. ROBOTY ZEWNĘTRZNE W OBRĘBIE BUDYNKU 

Po zakończeniu robót ociepleniowych teren należy uporządkować. 
Wzdłuż ścian, do których przylega nawierzchnia trawiasta, należy wykonać chodniki 
opaskowe. Zaprojektowano chodniki z płytek betonowych 50x50x5 cm, ułożonych na 
10 cm warstwie piasku kopanego. Chodniki należy od strony terenu ograniczyć 
obrzeżami wibroprasowanymi niskimi 20x6x75 cm. Podsypką z piasku należy 
profilować spadek chodnika od budynku - spadek min 5%. Zakres budowy chodników 
opaskowych podano na rysunku szczegółu "e". 

 
15. INFORMACJA O PLANIE "BIOZ" 
 
15.1. Podstawa opracowania 

Informację opracowano na podstawie: 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.(Dz.U. nr 120, poz.1126). 
- Rozporządzenia wykonawcze w zakresie bhp. 
- Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,  tom I, 
część 1-4. 
 

15.2. Zakres robót i kolejność ich wykonania 
Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku psychiatrii obejmuje 
następujący zakres robót: 

• roboty budowlane związane z zamurowaniem otworów przy drzwiach oraz otworów 
okiennych 

• wymianę okien i drzwi 

• ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych 

• ocieplenie stropodachów 

• wykonanie nowego chodnika opaskowego. 
Zakres robót podano w kolejności ich wykonania. Budynek zlokalizowany jest na 
terenie wydzielonym szpitalnym. Jest to budynek wolnostojący o zwartej bryle, 
dostępny z czterech stron. Stanowi własność Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Tarnowskich Górach. 
Dla celów prowadzenia robót remontowo-budowlanych, teren budowy należy ogrodzić 
i oznakować. Wejścia do budynków powinny być zadaszone i oznakowane znakami 
ostrzegawczymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

15.3. Typowanie robót, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Środki techniczne i zapobiegawcze. 
Zakres robót: 
a) Demontaż istniejącej i montaż projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej 
b) Ocieplenie ścian zewnętrznych 
c) Ocieplenie poddasza 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) Rozwiązania techniczne związane z ustawieniem rusztowań 
b) Transport sprzętu i materiałów po terenie szpitala, szczególnie dla zakresu robót w 
atrium "małym" i "dużym" 
c) ocieplenie poddasza wełną mineralną powinno być wykonane przez specjalistyczną 
firmę, przez pracowników wyposażonych w specjalistyczne kombinezony szczelne i 
maski przeciwpyłowe i komunikację z dozorem bezpośrednim i osobą asekurującą 
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Ogólne środki zapobiegawcze, techniczne i wytyczne bezpieczeństwa: 

 

• Pomieszczenie przeznaczone do wymiany okien lub wykonania innych robót 
budowlanych, powinno być opróżnione przez użytkowników. 

• Do robót elewacyjnych, murarskich i tynkarskich stosować rusztowania i podesty 
robocze dopuszczone do stosowania. Stosować należy rusztowania i podesty, których 
dopuszczalne obciążenie podestów roboczych spełnia warunki wykonania 
projektowanych robót.  

• Rusztowania powinne być montowane przez przeszkolone brygady, i dopuszczone do 
pracy napodstawie zapisu do dziennika budowy.  

• Do prac na wysokości dopuszczeni mogą być tylko pracownicy z aktualnymi badaniami 
wysokościowymi.  

• Podczas pracy z materiałami szkodliwymi, należy stosować się ściśle do instrukcji 
producenta. 

• Przed rozpoczęciem robót dokonać obowiązkowych szkoleń bhp. i stanowiskowych, ze 
szczegółowym omówieniem zakresu robót objętych projektem.  

• Zgodnie z art. 21 a) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U. 
nr 120,poz.1126) Kierownik Budowy zobowiązany jest do sporządzenia "PLANU BIOZ". 
W "planie bioz" należy uwzględnić" przepisy bhp przy wykonywaniu robót 
budowlanych, zasady pracy rusztowań w miejscach szczególnych zasady 
bezpośredniego nadzoru nad pracownikami w czasie wykonywania robót. 11.4. 
Wytypowane akty wykonawcze, do obowiązkowego uwzględnienia w "Planie BIOZ".  

• Poniżej przedstawiono akty normatywne przepisów i warunków BHP i p. poż. dla robót 
objętych projektem, obowiązujących przy realizacji robót budowlanych:  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47z 2003 r. poz. 401),  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884 z 
późniejszymi zmianami).  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 
nr 62 z 1996 r.poz. 288 z późniejszymi zmianami).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. nr 62 z 2002 r. nr 191, 
poz. 1596 z późniejszymi zmianami). 


