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OPIS TECHNICZNY
1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

– Zlecenie Inwestora
– Informacje techniczne producentów materiałów
– Dokumentacja archiwalna
– Obowiązujące przepisy i normy
2.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego oraz projekt
kolorystyki elewacji.
Zlecenie Inwestora :
–

docieplenie ścian

–

kolorystyka elewacji

–

technologie wykonania remontu płyt balkonowych

–

wymiana opierzeń blacharskich i parapetów zewnętrznych

Wszystkie prace remontowe mają charakter robót modernizacyjnych, nie wpływają na układ

konstrukcyjny obiektu. Sposób użytkownika obiektu nie ulega zmianie.
UWAGA:
- Niniejszy projekt może być wykorzystany wyłącznie w przedmiotowym budynku
- Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych
niż ujęte w projekcie.
3.

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Budynek mieszkalny wielorodzinny , V kondygnacyjny z jedną kondygnacją piwniczną. Został
on zaprojektowany w systemie wielkopłytowym „Fordon” . Wszystkie elementy konstrukcyjne
ścian, stropów, klatek schodowych sprefabrykowane z betonu zbrojonego.
PREFABRYKATY:
ściany zewnętrzne konstrukcyjne – łączna grubość przegrody 28 cm
( prefabrykat 14cm, 2x poliuretan 3,5cm , prefabrykat 7cm )
ściany zewnętrzne osłonowe – łączna grubość przegrody 23 cm
( prefabrykat 9cm, 2x poliuretan 3,5cm , prefabrykat 7cm )
ściany zewnętrzne piwnic – 18 cm
DANE BUDYNKU:
- długość - 56,94 m
- szerokość - 54,11 m
- wysokość – 15,47 m
- powierzchnia zabudowy – 1077,66 m2
– kubatura – 17051 m3

4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

5.

OKREŚLENIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA DLA PRZEGRÓD
PODLEGAJĄCYCH TERMOMODERNIZACJI

stan przed termomodernizacją
- ściana zewnętrzna osłonowa
łączna grubość przegrody - 23 cm ( prefabrykat 9cm, 2x poliuretan 3,5cm , prefabrykat 7cm )
- U = 0,39 W/m2K
- ściana zewnętrzna nośna
łączna grubość przegrody - 28 cm ( prefabrykat 14cm, 2x poliuretan 3,5cm , prefabrykat 7cm )
- U = 0,39 W/m2K
stan po termomodernizacji
- ściana zewnętrzna osłonowa
łączna grubość przegrody - 38 cm ( prefabrykat 9cm, 2x poliuretan 3,5cm , prefabrykat 7cm,
15 cm styropianu ) - U ≤ 0,23 W/m2K
- ściana zewnętrzna osłonowa
łączna grubość przegrody - 43 cm
( prefabrykat 14cm, 2x poliuretan 3,5cm , prefabrykat 7cm, 15 cm styropianu ) - U ≤ 0,23
W/m2K
6.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Prace przygotowawcze należy rozpocząć od usunięcia wszystkich przyczyn zawilgocenia lub
zasolenia i należy wyeliminować ich negatywny wpływ na budynek. Rusztowania należy
zabezpieczyć siatkami chroniącymi elewację budynku przez niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, oraz chroniącym teren otaczający budynek przed zabrudzeniami związanymi z
wykonywaniem prac budowlanych. Wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej które nie
podlegają wymianie należy zabezpieczyć na czas wykonywania prac ociepleniowych.
Przygotowanie powierzchni betonowych i murowanych, otynkowanych, pokrytych
powłokami malarskimi.
Powierzchnie na których powłoki malarskie , wyprawy tynkarskie w widoczny sposób łuszczą się
należy usunąć za pomocą odpowiednich narzędzi ( np. szczotka druciana ), piaskowania,
strumieniem wody. Oczyszczoną powierzchnię należy zmyć wodą. Powierzchnie z widocznymi
śladami glonów i alg, umyć środkiem grzybobójczym np. Ceresit CT 99 , następnie po upływie
odpowiedniego czasu ( wg zaleceń producenta preparatu ) przystąpić do gruntowania nawierzchni .

Powierzchnie ze stopów metalu przed ponownym pomalowaniem należy oczyścić, zabezpieczyć
antykorozyjnie, pomalować farbą podkładową, oraz 2x farbą wierzchnią ( wg projektu
kolorystyki ).
Zamontowane na elewacji oświetlenia, tablice informacyjne należy zdemontować na
czas wykonywanych prac. Istniejące kratki wentylacyjne w stropodachu zdemontować, zamienić
na nowe w kolorze grafitowym. Zwody pionowe instalacji odgromowej umieścić rurze PCV o
grubości ścianki min. 5mm ( Polska Norma PN- 86/E-05003/01 wg rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 7.04.04 (Dz. U. nr 109, poz. 1156) i umieścić w projektowanej warstwie
termoizolacyjnej. Wzdłuż rury ochronnej zamienić materiał izolacyjny ze styropianu na fasadową
wełnę mineralną w płytach lamelowych. Złącze kontrolne, umieścić w elewacyjnej skrzynce
probierczej w kolorze szarym.
Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać reżimu technologicznego. Podczas
prowadzenia prac oraz schnięcia tynków temperatura zewnętrzna powietrza, i wbudowanego
materiału nie może być niższa niż +5º C ( a dla tynków i farb silikatowych i nanoporowych +8º C)
lub wyższa niż 25º C, a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%. Zbyt duża
wilgotność powietrza, a także nieodpowiednia temperatura może mieć wpływ na jakość wiązania
materiałów oraz różnice w kolorystyce.
Nie wolno przystępować do mocowania płyt styropianowych bez rzetelnego
przygotowania podłoża. Ściany należy bezwzględnie oczyścić z kurzu, pyłu i luźno związanych
cząstek. Ubytki i nierówności większe niż 10 mm uzupełnić zaprawą cementową. Powierzchnia
ściany powinna być również wolna od nalotów i wykwitów solnych. Przy słabo związanych
podłożach należy uprzednio sprawdzić ich przyczepność do warstw konstrukcyjnych i ewentualnie
dokonać usunięcia lub wzmocnienia warstwy powierzchniowej. W przypadku ścian otynkowanych
należy wstępnie sprawdzić stan istniejącego tynku przez opukanie. Głuchy dźwięk oznacza, że
tynk odspoił się od podłoża i należy go usunąć. Próba przyczepności podłoża: do oczyszczonego
podłoża przykleić za pomocą kleju systemowego próbki materiału izolacyjnego o wymiarach
100x100mm ( ok 10 próbek ). Po trzech dniach przeprowadzić próbę oderwania przyklejonych
próbek. Podłoże należy uznać za nośne, gdy materiał izolacyjny zostanie rozerwany w swojej
strukturze. Tak przygotowaną ścianę należy koniecznie zmyć bieżącą wodą. Po wyschnięciu
można przystąpić do mocowania płyt styropianowych.
Przed przystąpieniem do montowania izolacji należy sprawdzić czy nie występują
uszkodzenia w kotwieniu zewnętrznej warstwy ścian systemu prefabrykowanego.
W przypadku stwierdzenia uchybień i nieprawidłowości należy zlecić zaprojektowanie i
wykonanie wzmocnień w postaci dodatkowych kotew zewnętrznych np. firmy Hilti bądź

Ejot.
7.

REMONT BALKONÓW I LOGGII:

Wymiana posadzek, zadaszeń balkonów i loggii:
Przy remoncie warstw posadzek przyjęto przykładową metodę systemu SOPRO.
Przed przystąpieniem do prac remontowych, wymiany warstw posadzkowych płyt balkonowych i
loggii należy przygotować podłoże :
- skuć istniejące warstwy posadzkowe aż do płyty balkonowej
- zerwać izolacje z papy oraz stare obróbki blacharskie (jeżeli były założone),
- skuć odstający, zwietrzały i narażony na częste namakanie tynk
- płyty należy oczyścić poprzez skrobanie i zmywanie z organicznych
pozostałości (np. stare farby emulsyjne), z brudu, kurzu, lepiku asfaltowego i tłuszczu,
- naprawić płyty balkonowe poprzez skucie skorodowanego i skarbonatyzowanego betonu.
W przypadku stwierdzenia przez kierownika budowy uszkodzeń elementów konstrukcyjnych płyt
balkonowych i loggii, należy wykonać wzmocnienie płyt poprzez dołożenie nowych prętów
zbrojeniowych ( wg odrębnego opracowania ).
- powierzchnie z widocznymi śladami glonów i alg, umyć środkiem grzybobójczym np. Ceresit
CT 99 , następnie po upływie odpowiedniego czasu ( wg zaleceń producenta preparatu ) przystąpić
do gruntowania nawierzchni .
- stal zbrojeniową należy mechanicznie oczyścić
- przed naprawieniem uszkodzonej żelbetowej płyty balkonowej należy odkurzyć i usunąć luźne
części betonu, odsłaniając skorodowane zbrojenie
- rysy i pęknięcia dokładnie wypełnić żywicą budowlaną Sopro BH 869.
- świeżą warstwę żywicy budowlanej należy obsypać piaskiem kwarcowym Sopro QS 511.
- oczyszczoną stal zabezpieczyć zaprawą antykorozyjną Sopro Repadur KS.
- przed wypełnieniem ubytku nałożyć warstwę sczepną Sopro Repadur MH.
- wypełnić ubytki oraz ułożyć zaprawę naprawczą np. Sopro Repadur 50 o gr. 10-50 mm,
układaną ze spadkiem min 1,5 %.
- montaż obróbki blacharskiej : okapnik balkonowo – tarasowy Sopro OB 265 w kolorze szarym

uszczelnionej taśmą Sopro DBF 638
- na zwilżone podłoże wklejamy w hydroizolację taśmy uszczelniające Sopro DBF 638 i
narożniki uszczelniające Sopro EDE 018/019

- wykonać warstwę hydroizolacji Sopro DSF 523. Uszczelnienie nakładany równomiernie w
dwóch warstwach na całej powierzchni.
– okładzinę z płytek ceramicznych należy przykleić na elastyczną, cienkowarstwową , półpłynną
zaprawę klejową Sopro megaFlex S2 turbo
– do fugowania używamy cementowej, elastycznej zaprawy fugowej Sopro FL
należy użyć fugi trwale elastycznej Sopro Silikon

, w narożnikach

.

Należy także dokonać naprawy spodu jak i czoła płyt balkonowych i loggii.
- oczyścić powierzchnię płyty oraz widoczne elementy zbrojenia
- zabezpieczyć antykorozyjnie środkiem Sopro Repadur KS
- nałożyć zaprawę kontaktową Sopro Repadur MH
- ułożyć zaprawę naprawczą Sopro Repadur 50
- pokryć całą powierzchnię preparatem gruntującym SoproGrunt 200
Do przyklejenia płytek stosuje się cienkowarstwowe, elastyczne kleje cementowe klasy C2 S2 lub
C2 S1.

Do spoinowania trzeba stosować zaprawy spoinujące oznaczone symbolem CG 2 W Ar lub CG 2
Szerokość fug nie może być mniejsza niż 5 mm (dla płytek 30×30 cm szerokość spoin powinna
wynosić 7-8 mm). Należy stosować płytki o wymiarach 30x30 cm o nasiąkliwości poniżej 2 % .
Balustrady:
- oczyścić balustrady , usunąć istniejące powłoki malarskie
- całość odtłuścić
- zabezpieczyć antykorozyjnie
- pomalować dwukrotnie w kolorze RAL 7046
UWAGA :
Należy pamiętać, że minimalna wysokość balustrady mierzona od wykończonych warstw płyty
balkonowej lub loggii powinna wynosić 110 cm .
8.

PRACE TERMOMODERNIZACYJNE

Technologia ocieplenia ścian budynku
Przy termomodernizacji budynku przyjęto przykładową metodę systemu STO ISPO.
Ściany zewnętrzne - od listwy cokołowej do attyki, docieplić styropianem EPS 70 o
współczynniku Lambda – min. 0,040 W/mK o grubości 15cm.
Poziom listwy cokołowej równy jest górnej linii okien piwnicznych.

Ściany cokołów ( uzgodnić z Inwestorem ) - docieplić hydrostyrem EPS 100 o współczynniku
Lambda – min. 0,040 W/mK o grubości 10cm.
UWAGA:
W przypadku kiedy okno zlicowane jest z ścianą prostopadłą, narożnik ściany ( dochodzącej do
okna ) należy docieplić płytami poliuretanowymi o gr. 5cm.
Ściany attykowe – przed zamocowaniem płyty styropianowej należy zdemontować istniejącą
obróbkę blacharską. Powierzchnię pod obróbką oczyścić, wyrównać, siatkę zbrojącą należy
wywinąć na całą powierzchnię ścianki i wtopić w masę klejącą. Od góry ścianki attyki
przymocować płytę OSB gr. 22m do której należy zamocować obróbkę blacharską w kolorze wg
projektu kolorystyki.
1)

Montaż listwy cokołowej

Do muru należy przymocować się listwę cokołową (startową) Sto-Sockelleiste. Przed montażem
płyty cokołowej należy wyznaczyć wysokość cokołu i zaznaczyć ją, np. przy pomocy barwionego
sznura. Listwa montowana jest jako dolne wykończenie ocieplenia. Montaż listwy przy użyciu
łączników mechanicznych (3 szt./mb listwy). Do niwelowania nierówności ścian należy używać
podkładek dystansowych Sto-Unterlegscheibe, natomiast po szczególne listwy i ich narożniki
należy łączyć przy użyciu Sto-Sockelleisteverbinder.
2)

Płyty styropianowe

Płyty izolacyjne styropianowe zgodnie z wymogami normy EPS EN 13163 rodzaju EPS 70-040
FASADA (odmiana samogasnąca). Deklarowane właściwości to ; naprężenie ściskające przy 10%
odkształceniu względnym klasy CS(10)70 o tolerancji >=70 kPa i wytrzymałości na rozciąganie
prostopadle do powierzchni czołowych klasy TR100 o tolerancji >= 100 kPa, klasa reakcji na
ogień E, o wytrzymałości na zginanie BS 115 i tolerancji >= 115 kPa, płaskość płyty P3 o
tolerancji ± 10 mm, deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD <=0,040 W/(mK). Płyty
styropianowe przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu aluminiowej
listwy startowej. Wykończenie styku płytą styropianową z innym materiałem budowlanymi np.
(ramy okienne, okapniki, drzwi, płyty balkonowe musi być wykonane poprzez szczelinę
połączeniową wypełnioną taśma uszczelniająca.
3)

Klejenie płyt termoizolacyjnych

Płyty styropianowe układać w układzie poziomym ( dłuższą krawędzią poziomo )
Płyty styropianowe należy kleić przy użyciu zaprawy klejowej Ispo. Zaprawę klejową należy
nanieść na powierzchnię płyty całopowierzchniowo (w przypadku równego podłoża) lub metodą

krawędziowo-punktową (przy nierównościach podłoża do 1 cm). Przy metodzie krawędziowo
punktowej zaprawę należy nanieść na brzegi płyty, formując wałek, a na powierzchni płyty nanieść
6 placków. Należy nanieść taką ilość zaprawy klejowej, aby powierzchnia klejenia wynosiła min.
40%. Przed przystąpieniem do mocowania termoizolacji zaleca się przeprowadzenie
inwentaryzacji ściany w celu zmierzenia jej nierówności. Jeżeli nie będą przekraczały 1 cm należy
wyrównać je w etapie mocowania różną grubością kleju. Nierówności powyżej 1 cm niwelujemy
stosując różne grubości płyt styropianowych lub tynkiem wyrównawczym.
Płyty z zaprawą klejącą należy przyłożyć do ściany i dokładnie dosunąć do płyt wcześniej
zamocowanych. Płyty należy układać tak, aby zlicować powierzchnie oraz aby nie powstawały
szczeliny pomiędzy płytami. Po związaniu zaprawy klejącej należy wypełnić ewentualne szczeliny
(większe szczeliny paskami styropianu, mniejsze szczeliny pianką poliuretanową StoPistolenschaum SE), a następnie (po wyschnięciu pianki poliuretanowej) wykonać szlifowanie
powierzchni styropianu, tak aby uzyskać płaszczyznę i jednocześnie uszorstnić powierzchnię płyt.
UWAGA:
Zaleca się wykonanie przewiertów przez istniejące warstwy ścian zewnętrznych budynku, w celu
zweryfikowania dobór kołów mechanicznych.
Termoizolację dodatkowo mocujemy do ściany za pomocą specjalistycznych kołków. Długość
łączników powinna wynikać z rodzaju podłoża i grubości materiału izolacji cieplnej.
Kołki rozporowe plastikowe z trzpieniem metalowym należy zastosować w ilości 6 szt/m2 w
strefie powierzchniowej, oraz 8 szt/m2 w strefie krawędziowej. Kołki należy kotwić w warstwie
konstrukcyjnej na min. 5cm np. Ejot Trio 180. Zamontowany kołek należy zaślepić zatyczką
termoizolacyjną ( styropianową ) o średnicy odpowiedniej do zastosowanego kołka.
Do wykonywania połączeń płyt termoizolacyjnych z różnymi elementami (np. parapety) należy
używać taśmy rozprężnej Sto-Fugendichtband, a do połączeń ze stolarką listew Sto-Anputzleiste.
4)

Wykonanie warstwy zbrojonej

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej należy osadzić kątowniki ochronne na narożnikach
budynku, i krawędziach otworów. Na narożnikach otworów w elewacji (np. okien) należy
umieścić ukośne dodatkowe kawałki siatki około 20 x 30 cm. Na przygotowaną powierzchnię płyt
styropianowych nanieść masę zbrojącą Ispo Nr 1 na szerokość ok. 110 cm. Należy umieścić taką
ilość materiału, aby po wtopieniu siatki i wyszpachlowaniu grubość warstwy nie przekraczała 3
mm. W naniesioną równomiernie masę należy wtopić siatkę z włókna szklanego ispo
armierungsgewebe. Siatkę należy układać z zakładem 10 cm. Po wtopieniu siatki należy
wyszpachlować powierzchnię przy użyciu szerokiej pacy.

5)

Dylatacje

W warstwie ocieplenia wykonać dylatację w miejscu dylatacji budynku stosując listwy i materiały
właściwe wybranemu systemowi.
9.

PARAMETRY TECHNICZNE

Budowa systemu:
Ispo zaprawa klejąca - mineralna zaprawa klejowa do mocowania płyt termoizolacyjnych;
Płyty styropianowe EPS-040 Fasada; (do 40 cm powyżej terenu izolacja wykonana z płyt ze
styropianu ekstradowanego)
Ispo nr 1 - mineralna zaprawa zbrojąca, na bazie białego cementu, wzmocniona mikrowłóknami,;
Ispo Amierungsgewebe – siatka z włókna szklanego, impregnowana przeciwalkalicznie o ciężarze
powierzchniowym 165g / m2
Putzgrund – organiczna powłoka pośrednia z wypełniaczem kwarcowym
Ispo Leichputz K – tynk mineralny
StoSilco Fill – tynk w pasie cokołowym
Gruntowanie w zależności od zastosowanej farby ( StoHydrogrund, StoPlex W )
Po wyschnięciu warstwę tynku należy zagruntować oraz pomalować dwukrotnie farbą
elewacyjną:
Przy kolorach o HBW poniżej 20 zastosować farbę STO COLOR X BLACK.
RODZAJ FARBY UZGODNIĆ Z INWESTOREM
kolory na elewacji wg projektu kolorystyki
Farba elewacyjna (wersja w najwyższej jakości) – Lotusan
1.

silikonowa (krzemoorganiczna), samoczyszcząca nie przywierająca cząstek brudu.

2.

odpowiednia do malowania mineralnej zaprawy tynkarskiej,

3.

akceptowana przez producenta systemu ociepleniowego,

4.

współczynnik dyfuzji pary wodnej dla powłoki malarskiej μ ≤ 50

5.

nasiąkliwość powierzchniowa (kapilarne podciąganie wilgoci) ≤ 0,05 kg/(m2 h1/2)

6.

dostępna w wersji grzybo- i glonobójczej

Farba elewacyjna (wersja w bardzo dobrej jakości) – StoColor Silco
7.

silikonowa (krzemoorganiczna)

8.

odpowiednia do malowania mineralnej zaprawy tynkarskiej,

9.

akceptowana przez producenta systemu ociepleniowego,

10.

współczynnik dyfuzji pary wodnej dla powłoki malarskiej μ ≤ 600

11.

nasiąkliwość powierzchniowa (kapilarne podciąganie wilgoci) ≤ 0,1 kg/(m2 h1/2)

12.

dostępna w wersji grzybo- i glonobójczej

Roboty ociepleniowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż
25°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, na elewacjach
silnie nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury
poniżej 0° w przeciągu 24 godzin.
Okres obróbki w/w systemu, w okresie jesienno zimowym można wydłużyć stosując
odpowiedniki systemodawcy z recepturą zimową (temperatury powyżej 1°C) oraz plandekowanie i
podgrzewanie elewacji.
Wszystkie prace winny być wykonywane pod fachowym nadzorem przedstawicieli systemodawcy,
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania Robót w Budownictwie, z zachowaniem
obowiązujących norm. Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do załączenia pisemnej
gwarancji systemodawcy na dostarczone komponenty i potwierdzającej wykonanie prac zgodnie z
technologią .
Wszystkie materiały użyte do wbudowania winny być od jednego systemodawcy i posiadać
aprobaty Instytutu Techniki Budowlanej i Państwowego Zakładu Higieny, dopuszczające do
stosowania w tego rodzaju budownictwie .
DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH W RAMACH JEDNEGO
SYSTEMU NAPRAWDZEGO PARAMENTRACH NIE GORSZYCH NIE OPISYWANE.
10.

OBRÓBKI BLACHARSKIE

Istniejące obróbki blacharskie należy zdemontować. Po wykonaniu termoizolacji założyć nowe
obróbki z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 – 0,6 mm z powłoką poliestrową.
Należy zdemontować istniejące parapety zewnętrzne.
Nowe parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze grafitowym ( RAL 7046 ), należy
wypuścić poza lico wykończonej ściany na 5 cm. Styk połączenia tynku i blachy zabezpieczyć
silikonem ( w kolorze szarym ). Parapety montować do warstwy ocieplenia na klej, oraz
dodatkowo kołkować do ściany istniejącej. Dolną krawędź parapetu uszczelnić taśmą rozprężną.
Boczne krawędzie parapetów zabezpieczyć nakładkami plastykowymi, systemowymi. Obróbki
blacharskie powinny być zamontowane w sposób stabilny, zapewniające odprowadzenie wody
poza elewację.

11.

KOLORYSTYKA

Kolorystyka budynku – wg rysunku kolorystyki.
Próbki kolorów pomalowane na elewacji przedstawić projektantowi do akceptacji.
Farbę sto color x black należy użyć przy kolorach o hbw ( współczynnik odbicia światła )
poniżej 20.
Balustrady, obróbki blacharskie rynny, rury spustowe, parapety w kolorze RAL 7046.

12.

UWAGI KOŃCOWE

1. Roboty budowlane rzemieślnicze wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
2. Należy przestrzegać przepisów BHP, szczególnie dotyczących prac na wysokości.
Zespoły montażowe powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji rządzeń transportu
pionowego i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiadać odpowiednie dokumenty
uprawniające ich do pracy na wysokości.
3. Wszystkie materiały przewidziane do zastosowania w ramach projektowanej inwestycji
powinny posiadać aprobatę techniczną – świadectwa dopuszczenia ITB, deklarację zgodności z
posiadanym aktualnym atestem oraz świadectwa charakterystyki zgodnie z Załącznikiem nr 3
Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
4. Zastosowany system ocieplenia budynków musi spełniać wymagania p.poż.,
nierozprzestrzeniania ognia (NRO), potwierdzone aprobatą techniczną ITB.
5. W trakcie wykonywania prac budowlanych naleŜy stosować wyłącznie materiały posiadające
certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z określonymi normami lub
aprobatami technicznymi
6. Wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentów zostały przyjęte jako przykładowe, na
podstawie których zostały dokonane niezbędne obliczenia. Ostateczny dobór producenta
materiałów czy urządzeń zostanie dokonany poprzez Inwestora przy jednoczesnym zachowaniu
parametrów technicznych analogicznych do parametrów materiałów i urządzeń podanych jako
przykładowe.
W.T.* - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Opracował:

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE
OBIEKT :
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Kromera 2, Bydgoszcz
INWESTOR :
Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul . Kołobrzeska 15
85-704 Bydgoszcz
PROJEKTANT :
Pracownia Architektoniczna Michał Kulczyński
ul. Karpacka 56/25 Bydgoszcz 85-164
tel. 691-895-395
Opracował: arch. Michał Kulczyński upr. nr KPOKK IARP 85/2012
Kierownik budowy zobowiązany jest do wykonania planu BiOZ ponieważ zakres robót
przewidzianych do termomodernizacji budynku, może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi, a w szczególności upadku z wysokości ponad 5m oraz podczas przenoszenia i
montażu elementów o znacznej rozpiętości, czym wyczerpuje znamiona §6.pkt 1b art. 2a ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
1.
1.1.

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT
Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co
najmniej w zakresie:
a)

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b)

wykonania wyjść i przejść dla pieszych,

c)

doprowadzenia energii elektrycznej

d)

urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

e)

zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,

f)

zapewnienia łączności telefonicznej,

g)

urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

1.2. Roboty budowlano – montażowe
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:
- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia w trakcie montażu elementów
dachowych);
- przygniecenie, zrzucenie pracownika elementami konstrukcyjnymi podczas wykonywania robót
montażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj.
w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m).
1.3.

Roboty dachowe i elewacyjne

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:
upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy
wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania),
1.4.

Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń
technicznych:
– porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone
w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na
terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub
instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.
2.

INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI

ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:
szkolenie wstępne, szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”)
powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrożeniami,

oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na

tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem
zawodowym związanym z

pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika

szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być
przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym
stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a
na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz
zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Na placu budowy powinny być udostępnione
pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy
dotyczące:
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia
pracowników,
- postępowania z materiałami obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla
życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania
nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej
znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiązków.
3.ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.
-

przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:

a)

niewłaściwa ogólna organizacja pracy

1)

nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,

2)

niewłaściwe polecenia przełożonych,

3)

brak nadzoru,

4)

brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,

5)

tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,

6)

brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i

ergonomii,

7)

dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań

lekarskich;

b)

niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:

1)

niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,

2)

nieodpowiednie przejścia i dojścia,

3)

brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór

-

przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:

a)

niewłaściwy stan czynnika materialnego:

1)

wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,

2)

niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,

3)

brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,

4)

brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,

5)

brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,

6)

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b)

niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:

1)

zastosowanie materiałów zastępczych,

2)

niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;

c)

wady materiałowe czynnika materialnego:

1)

ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;

d)

niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:

1)

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2)

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3)

niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z
warunkami środowiska pracy,
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania

technicznego, a także o

zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku
pracy
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie
technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia

pracowników osoba

kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w
celu usunięcia tego zagrożenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej
oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej
oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np.
upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się
tymi środkami.
Podstawa prawna opracowania:
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
późn.zm.)
art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z
późn.zm.)
ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.)
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

(Dz.U. Nr 151

poz.1256)
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.)
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych
podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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