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I. OPIS TECHNICZNY 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Opracowanie wykonano na zlecenie inwestora. 

Dokumentację opracowano na podstawie: 

- archiwalnej dokumentacji obiektu dostarczonej przez Inwestora,  

- wykonanych przez projektantów pomiarów obiektu i dokumentacji fotograficznej stanu 

istniejącego obiektu.  

- audytu energetycznego opracowanego przez dr inż. Jerzego Wątłego w czerwcu 2009 r. 

Ocieplenie zaprojektowano zgodnie z aktualną normą nr PN-EN ISO 6946:2008  

i przepisami Prawa Budowlanego. 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Projekt obejmuje następujące roboty budowlane: 

- remont -ocieplenie elewacji budynków nr 1 i 2, wykonanie tynków zewnętrznych  

i malowanie, 

- wymianę okien, 

- wymianę parapetów związaną z ociepleniem, 

- wymianę obróbek blacharskich na obwodzie budynku, wymianę rynien i rur spustowych, 

- wykonanie nowej opaski wokół budynku. 

Projekt nie przewiduje zmian konstrukcyjnych i nie zmienia przeznaczenia budynku. 

Projektowana kolorystyka ma być zgodna z pierwotnym wyglądem budynku  

nr 1 (zachowanym bez zmian). Wymienione okna mają posiadać podziały identyczne  

z istniejącymi. 

 

3. STAN ISTNIEJĄCY BUDYNKÓW 

 

3.1. Budynek nr 1 (Gimnazjum i Liceum) 

Budynek został zrealizowany około roku 1970 w technologii tradycyjnej, z użyciem 

elementów prefabrykowanych. Posiada 3 kondygnacje nadziemne i częściowe 

podpiwniczenie. W piwnicy budynku zlokalizowane są pomieszczenia techniczne  

i gospodarcze nieprzeznaczone na pobyt ludzi.  

Ściany piwnic z cegły pełnej grub. 51 cm. Ściany konstrukcyjne wewnętrzne kondygnacji 

naziemnych wykonane z cegły pełnej grubości 38 i 25 cm. Ściany zewnętrzne z cegły 

dziurawki grub. 38 cm, podokienniki z gazobetonu grub 24 cm. Filarki międzyokienne 

prefabrykowane. Stropy DZ-3. Dach z płyt betonowych typowych na murkach ażurowych. 

Część okien oraz drzwi wejścia głównego zostały wymienione (okna z PCV, drzwi z profili 

aluminiowych)  

Stan techniczny budynku określa się jako dobry. Na elementach prefabrykowanych 

elewacji występują uszkodzenia otuliny zbrojenia wymagające naprawy.  

Pod względem ochrony cieplnej budynek nie spełnia aktualnych wymagań. 
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3.2. Budynek nr 2 (Szkoła Podstawowa) 

 

Budynek został zrealizowany około roku 1950 w technologii tradycyjnej. Posiada piwnice,  

3 kondygnacje nadziemne. W piwnicy budynku zlokalizowane są pomieszczenia 

techniczne i gospodarcze nieprzeznaczone na pobyt ludzi.  

Ściany konstrukcyjne kondygnacji naziemnych wykonane z cegły grubości 38 i 52 cm.  

Strop nad poddaszem żelbetowy grubości, co najmniej 12 cm. 

Okna drewniane. Część okien została wymieniona na nowe, wykonane z profili PCV.  

Ściany budynku nie są ocieplone. 

Stan techniczny budynku określa się jako dobry. 

Pod względem ochrony cieplnej budynek nie spełnia aktualnych wymagań. 

 

4. DANE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

 

4.1. Budynek nr 1 

Budynek użyteczności publicznej -szkoła zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 

Wysokość budynku wynosi 11,3 m. Budynek zalicza się do budynków niskich.  

Wymagana klasa odporności pożarowej C (z możliwością obniżenia do D).  

Wymagana klasa odporności ogniowej dla ścian zewnętrznych El 30.  

 

4.2. Budynek nr 2 

Budynek użyteczności publicznej -szkoła zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 

Wysokość budynku wynosi 14,0 m. Budynek zalicza się do budynków średniowysokich.  

Wymagana klasa odporności pożarowej B (z możliwością obniżenia do D).  

Wymagana klasa odporności ogniowej dla ścian zewnętrznych El 60 (EI30).  

 

5. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE 

 

5.1. Roboty rozbiórkowe 

 

a) Zdemontować istniejące obróbki blacharskie, parapety okienne. 

b) Zdemontować instalację odgromową, oprawy oświetleniowe, kamery, tabliczki 

informacyjne. 

c) Rozebrać istniejące nawierzchnie betonowe i asfaltowe wokół budynku w pasie 

szerokości 1,0m (poza miejscami występowania studzienek doświetlających) 

d) Skuć gzyms nad cokołem, opaskę pod gzymsem wieńczącym budynku nr 2. 

e) Rozebrać wskazane studzienki doświetlające w obu budynkach.  

f) Rozebrać schody betonowe prowadzące do piwnicy zlokalizowane na elewacji 

północnej budynku nr 2.  

g) Zdemontować kraty okienne, kraty przykrywające studzienki doświetlające oraz 

balustrady.  
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5.2. Roboty dociepleniowe 

5.2.1. Zakres robót 

Zgodnie z audytem energetycznym obiektu zaprojektowano przegrody o niżej podanych 

współczynnikach. 

Budynek nr 1 

-ściany zewnętrzne współczynnik nie większy niż Uo=0,246 W/m2K 

Budynek nr 2 

-ściany zewnętrzne współczynnik nie większy niż Uo=0,246 W/m2K 

-stropodach współczynnik nie większy niż Uo=0,222W/m2K  

 

Zakres robót ustalono zgodnie z audytem. Do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych 

przyjęto metodę lekką, mokrą oraz stosowanie tynków akrylowych.  

Kolorystykę podano w oparciu o wzorniki firm OPTHOLITH, CAPAROL oraz BAUMIT. 

Ocieplenie obejmuje powierzchnie ścian zewnętrznych od poziomu -1,0 m pod poziomem 

terenu do gzymsu wieńczącego.  

Projektowane ocieplenie wykonać styropianem samo-gasnącym grubości 13cm dla EPS 70  

o współczynniku λ≤0,040W/mK (elewacje budynku nr 2, ściany szczytowe budynku nr 1) 

oraz grubości 10 cm dla EPS 70 λ≤0,033W/mK (elewacje budynku nr 1). W związku  

z dużym zróżnicowaniem grubości docieplenia na poszczególnych partiach elewacji należy 

ściśle przestrzegać podanych na rysunkach oznaczeń. Zastosowany system ocieplenia 

powinien posiadać aktualną aprobatę techniczną. Należy zastosować system ocieplenia 

sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia. Stosowane tynki muszą posiadać 

dodatki zapobiegające rozwojowi mikroorganizmów (algi, grzyby i porosty).  

 

5.2.2. Ocieplenie ścian zewnętrznych 

Wszystkie tynkowane powierzchnie, po usunięciu fragmentów odspojonych należy 

uzupełnić i wyreperować. Ilość tych prac ustalić wpisem do dziennika budowy z podaniem 

obmiaru. Powłoki słabo związane ze ścianą (np. osypujące się tynki, powłoki malarskie) 

usunąć mechanicznie a następnie zmyć aparatem ciśnieniowym z dodatkiem detergentu. 

Wysuszyć przed dalszymi pracami. 

Styropian mocować do ścian na klej przewidziany przez producenta systemu ocieplenia.  

Styropian mocować dodatkowo kołkami (łącznikami mechanicznymi) – ilość kołków  

i sposób klejenia należy ustalić z producentem systemu ocieplenia. Ilość kołków należy 

zwiększyć w górnej partii elewacji i w pasach krawędziowych.  

Uwaga! Nie kołkować styropianu w miejscu dociepleń sufitów na obwodzie parteru 

budynku nr 1. Przed kołkowaniem wykonać odkrywkę w poziomie stropu nad parterem – 

przez nawiercenie – patrz detal D2. 

W miejscach, gdzie docieplenie dochodzi do płaszczyzny okien grubość warstwy 

zmniejszyć do 5 cm – patrz detale.  

Nierówności styropianu wyrównać ściernicą metalową lub papierem ściernym na szerokiej 

pacce. Nie dopuszcza się wypełniania spoin między płytami masą klejącą. 

Okładzinę styropianową okleić siatką zbrojącą z włókna szklanego, stosując odpowiednie 

zakładki pasów i podkładki przy narożach otworów. Krawędzie otworów zabezpieczyć 

podwójną siatką. Ściany parteru do wys. 3,0m od terenu pokryć podwójną warstwą siatki. 
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Na dolnych krawędziach ocieplenia w miejscu docieplania stropów w budynku nr 1 

zastosować okapniki z PCV. Narożniki budynku zabezpieczyć kątownikami perforowanymi 

do wysokości 3,0m od terenu 

Wszystkie styki ocieplenia z kratami okiennymi i innymi wystającymi elementami elewacji 

uszczelnić spoiwem elastycznym. 

Przygotowane zgodnie z systemem powierzchnie wykończyć tynkiem stosując fakturę 

drobnoziarnistą –odporniejszą na zabrudzenie. 

Do ocieplenia i tynkowania ścian należy zastosować zestaw materiałów pochodzących od 

jednego producenta, posiadających odpowiednie atesty. Ocieplenie i tynkowanie należy 

wykonać zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta kleju i tynku.  

 

5.2.3. Ocieplenie ścian piwnicy 

Po rozbiórce nawierzchni wokół budynku, ściany piwnicy należy odkopać na głębokość  

1,0 m. Następnie ściany oczyścić nie uszkadzając istniejącej izolacji przeciwwodnej.  

Powierzchnię ściany należy zagruntować środkiem na bazie wody –oddzielając styropian 

od istniejących izolacji na bazie smoły. Następnie wykonać izolację termiczną. Ocieplenie 

wykonać styropianem samo-gasnącym EPS 100 λ≤0,033W/mK grubości 10cm. 

Wykop wypełnić piaskiem zagęszczając warstwami. 

 

5.2.4. Ocieplenie cokołu 

Ocieplenie wykonać styropianem samo-gasnącym EPS 70 λ≤0,033W/mK grubości 10cm. 

Na cokole ułożyć dwie warstwy siatki zbrojącej i kleju, następnie wykonać tynk kwarcowy  

o grubości ziarna 1mm. W budynku nr 2 po wykonaniu docieplenia, odtworzyć istniejący 

nad cokołem gzyms, mocując gotowy profil wykonany z polistyrenu ekstrudowanego.  

 

5.2.5. Ocieplenie dachu – Budynek nr 2 

Dach należy docieplić wełną mineralną grub. 15 cm, o współczynniku λ≤0,050W/mK, w 

postaci płyt mocowanych mechanicznie łącznikami do konstrukcji. 

 

5.2.6. Pokrycie dachu, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 

W budynku nr 1, obróbki attyk na obwodzie budynku oraz obróbki pasa rynnowego wraz z 

rynnami (dziedziniec oraz elewacja zachodnia) wymienić na nowe wykonane z blachy 

tytanowo-cynkowej. 

 

5.3. Wymiana okien i drzwi 

Część okien w obu budynkach została wymieniona.  

Okna należy wymienić na nowe, wykonane z profili PCV w kolorze białym.  

Współczynnik przenikania ciepła dla okien nie może być większy niż U=1,3 W/m2K.  

Okna elewacji zachodniej, wychodzące na boisko (O7) –górna część okna stała, dolna 

rozwieralno -uchylna. Okna powinny zachować podział jak okna istniejące. 

 

Ściany przeszklone patio (oznaczone F1, F2, F3) należy wymienić na nowe, wykonane 

z profili aluminiowych. Na elewacji południowej patio w fasadzie (F1) należy zastosować 

zestawy szybowe ze szkłem przeciwsłonecznym (szkło fasadowe SUNCOOL 66/33 – 

producent Pilkington lub inne o takich samych parametrach). Drzwi w fasadzie szklanej 

zaprojektowano jako jednoskrzydłowe (1szt.) oraz dwuskrzydłowe (2szt.), szklone szybą 
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bezpieczną. Podział pozostałych części fasady – jak istniejący. Profile należy lakierować 

w kolorze, jaki mają istniejące ścianki (ciemny szary – czarny). Współczynnik przenikania 

ciepła nie może być większy niż U=2,3 W/m2K.  

Od wewnątrz wzdłuż fasady szklanej zamontować barierkę składającą się z 2 poręczy 

umieszczonych na słupkach na wysokości 70 cm i 110 cm, mocowanych na słupkach. 

Słupki, rozstawione 140 cm (dla przęseł umieszczonych pomiędzy istniejącymi słupami 

żelbetowymi lub 150cm (pozostałe przęsła), mocować do posadzki na kotwy wklejane. 

Wszystkie elementy barierki powinny być wykonane ze stali m 

Drzwi D1 do klatki schodowej na elewacji zachodniej budynku nr 1 polakierować na kolor 

zbieżny z kolorem cokołu.  

Drzwi D2 prowadzące na boisko, na elewacji zachodniej budynku nr 1, wymienić na nowe, 

jednoskrzydłowe, o szer. 120 cm, pełne, ocieplone, wyposażone w min. 1 zamek klasy C 

oraz samozamykacz z regulowaną prędkością zamykania, zgodny z normą EN 1154. 

Drzwi D3 na elewacji południowej budynku nr 2 wymienić na nowe, aluminiowe, 

dwuskrzydłowe, o szerokości jednego ze skrzydeł min. 90 cm, lakierowane na kolor 

zbieżny z kolorem cokołu. Nowe drzwi powinny być wyposażone w min. 1 zamek klasy C 

oraz samozamykacz z regulowaną prędkością zamykania, zgodny z normą EN 1154.  

Wrota garażowe D4 wymienić na nowe, podnoszone, stalowe.  

Współczynnik przenikania ciepła dla nowych drzwi nie może być większy niż Ukmax=2,6 

W/m2K. 

 

5.4. Pozostałe roboty 

5.4.1. Wymiana parapetów 

Parapety okienne wykonać z blachy stalowej powlekanej w kolorze ciemnoszarym 

zbieżnym z kolorem podokienników. 

 

5.4.2. Remont powierzchni nieocieplanych 

Wszystkie nieocieplane powierzchnie żelbetowych słupków występujących w budynku nr 1 

oczyścić mechanicznie z resztek starych tynków, zagruntować i pomalować farbami 

silikatowymi. Należy oczyścić i uzupełnić istniejącą okładzinę ceramiczną zachodniej 

ściany sali koncertowej elementy ceramicznego  

Betonowe elementy występujące na elewacji południowej budynku nr 2 pokryć tynkiem 

kwarcowym stosując betonowy profil na styku powierzchni poziomych i ocieplanych ścian – 

patrz detal 10.  

Gzyms budynku nr 2 po uzupełnieniu tynków malować na kolor identyczny z kolorem 

elewacji. Po wykonaniu docieplenia na ścianach odtworzyć istniejącą opaskę pod 

gzymsem mocując profil o przekroju 7x7cm, wykonany na budowie ze styropianu EPS 100. 

 

5.4.3. Remont balustrad i krat 

Balustrady i kraty należy oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie i lakierować na kolor 

ciemnoszarym zbieżny z kolorem podokienników, następnie zamocować ponownie na 

elewacji. Kraty studzienek doświetlających skrócić do nowej szerokości.  

Po zdemontowaniu krat zabezpieczających okna parteru na elewacji zachodniej, dolną 

część należy skrócić i przyspawać do części górnej. Następnie, u góry i u dołu krat należy 

przyspawać stalowe wieszaki. Wysokość krat powinna umożliwiać ich zawieszenie na 
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stalowej poręczy zamocowanej do płyty stropowej ponad oknami. Docelowo, kraty 

zamykać na kłódkę lub skręcać śrubami do dolnego łącznika – patrz detal D7. Nowe 

elementy zabezpieczyć antykorozyjnie i polakierować.  

 

5.4.4. Remont studzienek doświetlających 

Wskazane studzienki przeznaczone do rozbiórki wykonać na nowo jako żelbetowe.  

Po podmurowaniu wskazanych otworów okiennych piwnic, studzienki wypełnić piaskiem 

oraz warstwą żwiru grubości 0,2 m do wysokości 0,1 m poniżej projektowanych parapetów.  

 

5.4.5. Montaż akcesoriów 

Zamontować ponownie oprawy oświetleniowe, kamery, tabliczki informacyjne itp. 

 

5.4.6. Odtworzenie nawierzchni i wykonanie opaski 

Chodniki betonowe, rozebrane na potrzeby prac dociepleniowych, odtworzyć.  

W pozostałych miejscach wokół budynku (poza miejscami występowania studzienek 

doświetlających) wykonać opaskę betonową z płyt 50x50x7cm, na podsypce piaskowej, na 

szerokość 1 płyty ze spadkiem od budynku. 

 

6. ZALECENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI 

Wszystkie elementy ocieplenia i kolorystyki wykonywać w kolorach podanych w projekcie 

na rysunkach, planszach kolorystycznych i w legendzie. Wszystkie prace wykonywać 

zgodnie z aktualną aprobatą techniczną dla zastosowanego systemu ocieplenia, oraz 

instrukcją producenta. Rusztowania mocować w sposób wykluczający uszkodzenie ścian.  

Masy tynkarskie i farby elewacyjne użyte do malowania stosować zgodnie z instrukcją 

producenta. Stosować wyłącznie materiały posiadające aktualne dopuszczenia  

do stosowania. Ewentualne zmiany i dobór elementów uzgadniać z projektantem. 

 

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU 

Obiekt nie stanowi zagrożenia dla istniejącego drzewostanu, wód powierzchniowych oraz 

gleby. Obiekt nie jest uciążliwy dla środowiska pod względem emisji zanieczyszczeń, emisji 

hałasu i promieniowania elektromagnetycznego. 

Wszystkie wbudowane w obiekt materiały powinny posiadać odpowiednie atesty 

potwierdzające, że nie wywierają one szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. 
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Zestawienie okien do wymiany 
 

Ozn. Wymiary Opis Szt. 

OKNA W BUDYNKU NR 1 

O1 136 x 230 Elewacja wsch. i zach.; I i II piętro 187 

O2 275 x 260 Elewacja wschodnia; parter 5 

O3 275 x 150 Elewacja wschodnia; parter 4 

O4 220 x 150 Elewacja wschodnia; parter 1 

O5 140 x 150 Elewacja południowa; parter 4 

O6 135 x 215 Elewacja południowa; parter 10 

O7 140 x 290 Elewacja zachodnia; parter 2 

O8 50 x 95 Elewacja zachodnia; parter 1 

O10 45 x 240 Elewacja północna; parter 6 

O11 60 x 30 Elewacja wschodnia- patio 4 

O12 275 x 100 Elewacja zachodnia; parter 4 

O13 290 x 230 Elewacja zachodnia; II piętro 1 

O13A 290 x 230 Elewacja zachodnia; I piętro 1 

O14 275 x 290 Elewacja zachodnia; parter 3 

O15 260 x 310 Elewacja wschodnia- patio; parter 5 

O16 145 x 310 Elewacja wschodnia- patio; parter 1 

OKNA PIWNICZNE W BUDYNKU NR 1 

O17 250 x 80 Okna piwniczne 15 

O17A 100 x 80 Okna piwniczne 3 

O17B 215 x 40 Okna piwniczne 2 

O17C 100 x 40 Okna piwniczne 1 

O17D 140 x 40 Okna piwniczne 6 

O17E 75 x 40 Okna piwniczne 2 

OKNA W BUDYNKU NR 2 

O18 140 x 200 Elewacja płd., półn., wsch. i zach. 54 

O19 140 x 110 Elewacja południowa; II piętro 2 

O20 100 x 80 Elewacja zachodnia; parter 2 

OKNA PIWNICZNE W BUDYNKU NR 2 

O21 140 x 145(100) Okna piwniczne 3 

O21A 140 x 100 Okna piwniczne 4 

O21B 140 x 40 Okna piwniczne 2 
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Zestawienie drzwi do wymiany 
 

Ozn. Wymiary Opis Szt. 

DRZWI W BUDYNKU NR 1 

D5 100 x 205 Elewacja zachodnia – wymienić na pełne, 
jednoskrzydłowe, stalowe, ocieplone 

1 

DRZWI W BUDYNKU NR 2 

D3 170 x 230 Elewacja południowa – wymienić na pełne, 
dwuskrzydłowe, aluminiowe, ocieplone 

1 

D4 230 x 220 Wrota garażowe - wymienić na podnoszone, 
stalowe  

1 

 

Zestawienie fasad szklanych do wymiany 
 

Ozn.  Opis Pow (m2). 

F1 Elewacja 
południowa 

Wymienić na fasadę wykonaną z profili 
aluminiowych, szkloną szkłem 
przeciwsłonecznym, (szkło fasadowe 
SUNCOOL 66/33) 
W fasadzie występują drzwi 
jednoskrzydłowe (1szt.) i drzwi 
dwuskrzydłowe (1szt.), szerokość 
zasadniczego skrzydła 90cm. w świetle 

83 

F2 Elewacja 
zachodnia 

Wymienić na fasadę wykonaną z profili 
aluminiowych 

80 

F3 Elewacja 
północna 

Wymienić na fasadę wykonaną z profili 
aluminiowych. 
W fasadzie występują drzwi dwuskrzydłowe 
(1szt.), szerokość zasadniczego skrzydła 
90cm. w świetle. 

62 

POWIERZCHNIA RAZEM  225 m2 

 

 



































136

OGÓLNE DANE TECHNICZNE:
Profil: PCW , 5 komorowy, biały, wzmocnienie stalowe profili w ościeżnicach i skrzydłach 
ze ze stali ocynkowanej
Wypełnienie: szyba zespolona, niskoemisyjna (k=1,1)
Okucia: zamknięcia obwiedniowe systemowe 
 Przy kalkulacji należy uwzględnić ewentualną konieczność demontażu i montażu krat.

UWAGA:
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pomiaru z natury 

OKNO O1 -  187 SZT.

23
0



275

OGÓLNE DANE TECHNICZNE:
Profil: PCW , 5 komorowy, biały, wzmocnienie stalowe profili w ościeżnicach i skrzydłach 
ze ze stali ocynkowanej
Wypełnienie: szyba zespolona, niskoemisyjna (k=1,1)
Okucia: zamknięcia obwiedniowe systemowe 
 Przy kalkulacji należy uwzględnić ewentualną konieczność demontażu i montażu krat.

UWAGA:
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pomiaru z natury 

OKNO O2 -  5 SZT.
26
0



275

OGÓLNE DANE TECHNICZNE:
Profil: PCW , 5 komorowy, biały, wzmocnienie stalowe profili w ościeżnicach i skrzydłach 
ze ze stali ocynkowanej
Wypełnienie: szyba zespolona, niskoemisyjna (k=1,1)
Okucia: zamknięcia obwiedniowe systemowe 
 Przy kalkulacji należy uwzględnić ewentualną konieczność demontażu i montażu krat.

UWAGA:
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pomiaru z natury 

OKNO O3 -  4 SZT.

275

15
0



220

OGÓLNE DANE TECHNICZNE:
Profil: PCW , 5 komorowy, biały, wzmocnienie stalowe profili w ościeżnicach i skrzydłach 
ze ze stali ocynkowanej
Wypełnienie: szyba zespolona, niskoemisyjna (k=1,1)
Okucia: zamknięcia obwiedniowe systemowe 
 Przy kalkulacji należy uwzględnić ewentualną konieczność demontażu i montażu krat.

UWAGA:
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pomiaru z natury 

OKNO O4 -  1 SZT.

15
0



140

OGÓLNE DANE TECHNICZNE:
Profil: PCW , 5 komorowy, biały, wzmocnienie stalowe profili w ościeżnicach i skrzydłach 
ze ze stali ocynkowanej
Wypełnienie: szyba zespolona, niskoemisyjna (k=1,1)
Okucia: zamknięcia obwiedniowe systemowe 
 Przy kalkulacji należy uwzględnić ewentualną konieczność demontażu i montażu krat.

UWAGA:
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pomiaru z natury 

OKNO O5 -  4 SZT.
15
0



135

OGÓLNE DANE TECHNICZNE:
Profil: PCW , 5 komorowy, biały, wzmocnienie stalowe profili w ościeżnicach i skrzydłach 
ze ze stali ocynkowanej
Wypełnienie: szyba zespolona, niskoemisyjna (k=1,1)
Okucia: zamknięcia obwiedniowe systemowe 
 Przy kalkulacji należy uwzględnić ewentualną konieczność demontażu i montażu krat.

UWAGA:
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pomiaru z natury 

OKNO O6 -  10 SZT.

21
5



140

OGÓLNE DANE TECHNICZNE:
Profil: PCW , 5 komorowy, biały, wzmocnienie stalowe profili w ościeżnicach i skrzydłach 
ze ze stali ocynkowanej
Wypełnienie: szyba zespolona, niskoemisyjna (k=1,1)
Okucia: zamknięcia obwiedniowe systemowe 
 Przy kalkulacji należy uwzględnić ewentualną konieczność demontażu i montażu krat.

UWAGA:
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pomiaru z natury 

OKNO O7 -  2 SZT.

29
0



50

OGÓLNE DANE TECHNICZNE:
Profil: PCW , 5 komorowy, biały, wzmocnienie stalowe profili w ościeżnicach i skrzydłach 
ze ze stali ocynkowanej
Wypełnienie: szyba zespolona, niskoemisyjna (k=1,1)
Okucia: zamknięcia obwiedniowe systemowe 
 Przy kalkulacji należy uwzględnić ewentualną konieczność demontażu i montażu krat.

UWAGA:
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pomiaru z natury 

OKNO O8 -  1 SZT.

95



45

OGÓLNE DANE TECHNICZNE:
Profil: PCW , 5 komorowy, biały, wzmocnienie stalowe profili w ościeżnicach i skrzydłach 
ze ze stali ocynkowanej
Wypełnienie: szyba zespolona, niskoemisyjna (k=1,1)
Okucia: zamknięcia obwiedniowe systemowe 
 Przy kalkulacji należy uwzględnić ewentualną konieczność demontażu i montażu krat.

UWAGA:
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pomiaru z natury 

OKNO O10 -  6 SZT.

24
0



OGÓLNE DANE TECHNICZNE:
Profil: PCW , 5 komorowy, biały, wzmocnienie stalowe profili w ościeżnicach i skrzydłach 
ze ze stali ocynkowanej
Wypełnienie: szyba zespolona, niskoemisyjna (k=1,1)
Okucia: zamknięcia obwiedniowe systemowe 
 Przy kalkulacji należy uwzględnić ewentualną konieczność demontażu i montażu krat.

UWAGA:
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pomiaru z natury 

OKNO O11 -  4 SZT.

60

30



275

OGÓLNE DANE TECHNICZNE:
Profil: PCW , 5 komorowy, biały, wzmocnienie stalowe profili w ościeżnicach i skrzydłach 
ze stali ocynkowanej
Wypełnienie: szyba zespolona, niskoemisyjna (k=1,1)
Okucia: zamknięcia obwiedniowe systemowe 
 Przy kalkulacji należy uwzględnić ewentualną konieczność demontażu i montażu krat.

UWAGA:
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pomiaru z natury 

OKNO O12 -  4 SZT.

275

10
0



290

OGÓLNE DANE TECHNICZNE:
Profil: PCW , 5 komorowy, biały, wzmocnienie stalowe profili w ościeżnicach i skrzydłach 
ze ze stali ocynkowanej
Wypełnienie: szyba zespolona, niskoemisyjna (k=1,1)
Okucia: zamknięcia obwiedniowe systemowe 
 Przy kalkulacji należy uwzględnić ewentualną konieczność demontażu i montażu krat.

UWAGA:
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pomiaru z natury 

OKNO O13 - 1 SZT.
23
0



290

OGÓLNE DANE TECHNICZNE:
Profil: PCW , 5 komorowy, biały, wzmocnienie stalowe profili w ościeżnicach i skrzydłach 
ze ze stali ocynkowanej
Wypełnienie: szyba zespolona, niskoemisyjna (k=1,1)
Okucia: zamknięcia obwiedniowe systemowe 
 Przy kalkulacji należy uwzględnić ewentualną konieczność demontażu i montażu krat.

UWAGA:
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pomiaru z natury 

OKNO O13a - 1 SZT.
23
0

FIX FIX

FIXFIX

FIX FIX



275

OGÓLNE DANE TECHNICZNE:
Profil: PCW , 5 komorowy, biały, wzmocnienie stalowe profili w ościeżnicach i skrzydłach 
ze ze stali ocynkowanej
Wypełnienie: szyba zespolona, niskoemisyjna (k=1,1)
Okucia: zamknięcia obwiedniowe systemowe 
 Przy kalkulacji należy uwzględnić ewentualną konieczność demontażu i montażu krat.

UWAGA:
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pomiaru z natury 

OKNO O14 -  3 SZT.
29
0



260

OGÓLNE DANE TECHNICZNE:
Profil: PCW , 5 komorowy, biały, wzmocnienie stalowe profili w ościeżnicach i skrzydłach 
ze stali ocynkowanej
Wypełnienie: poliwęgflan 4-komorowy
Okucia: zamknięcia obwiedniowe systemowe 
 Przy kalkulacji należy uwzględnić ewentualną konieczność demontażu i montażu krat.

UWAGA:
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pomiaru z natury 

OKNO O15 -  5 SZT.
31
0

FIX FIX



145

OGÓLNE DANE TECHNICZNE:
Profil: PCW , 5 komorowy, biały, wzmocnienie stalowe profili w ościeżnicach i skrzydłach 
ze stali ocynkowanej
Wypełnienie: poliwęgflan 4-komorowy
Okucia: zamknięcia obwiedniowe systemowe 
 Przy kalkulacji należy uwzględnić ewentualną konieczność demontażu i montażu krat.

UWAGA:
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pomiaru z natury 

OKNO O16 -  1 SZT.
31
0

FIX



OGÓLNE DANE TECHNICZNE:
Profil: PCW , 5 komorowy, biały, wzmocnienie stalowe profili w ościeżnicach i skrzydłach 
ze ze stali ocynkowanej
Wypełnienie: szyba zespolona, niskoemisyjna (k=1,1)
Okucia: zamknięcia obwiedniowe systemowe 
 Przy kalkulacji należy uwzględnić ewentualną konieczność demontażu i montażu krat.

UWAGA:
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pomiaru z natury 

OKNO O17 -  15 SZT.

80

250



OGÓLNE DANE TECHNICZNE:
Profil: PCW , 5 komorowy, biały, wzmocnienie stalowe profili w ościeżnicach i skrzydłach 
ze ze stali ocynkowanej
Wypełnienie: szyba zespolona, niskoemisyjna (k=1,1)
Okucia: zamknięcia obwiedniowe systemowe 
 Przy kalkulacji należy uwzględnić ewentualną konieczność demontażu i montażu krat.

UWAGA:
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pomiaru z natury 

OKNO O17a -  3 SZT.
80

100



OGÓLNE DANE TECHNICZNE:
Profil: PCW , 5 komorowy, biały, wzmocnienie stalowe profili w ościeżnicach i skrzydłach 
ze ze stali ocynkowanej
Wypełnienie: szyba zespolona, niskoemisyjna (k=1,1)
Okucia: zamknięcia obwiedniowe systemowe 
 Przy kalkulacji należy uwzględnić ewentualną konieczność demontażu i montażu krat.

UWAGA:
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pomiaru z natury 

OKNO O17b -  2 SZT.

40

215



OGÓLNE DANE TECHNICZNE:
Profil: PCW , 5 komorowy, biały, wzmocnienie stalowe profili w ościeżnicach i skrzydłach 
ze ze stali ocynkowanej
Wypełnienie: szyba zespolona, niskoemisyjna (k=1,1)
Okucia: zamknięcia obwiedniowe systemowe 
 Przy kalkulacji należy uwzględnić ewentualną konieczność demontażu i montażu krat.

UWAGA:
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pomiaru z natury 

OKNO O17c -  1 SZT.

40

100



OGÓLNE DANE TECHNICZNE:
Profil: PCW , 5 komorowy, biały, wzmocnienie stalowe profili w ościeżnicach i skrzydłach 
ze ze stali ocynkowanej
Wypełnienie: szyba zespolona, niskoemisyjna (k=1,1)
Okucia: zamknięcia obwiedniowe systemowe 
 Przy kalkulacji należy uwzględnić ewentualną konieczność demontażu i montażu krat.

UWAGA:
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pomiaru z natury 

OKNO O17d -  6 SZT.
40

140



OGÓLNE DANE TECHNICZNE:
Profil: PCW , 5 komorowy, biały, wzmocnienie stalowe profili w ościeżnicach i skrzydłach 
ze ze stali ocynkowanej
Wypełnienie: szyba zespolona, niskoemisyjna (k=1,1)
Okucia: zamknięcia obwiedniowe systemowe 
 Przy kalkulacji należy uwzględnić ewentualną konieczność demontażu i montażu krat.

UWAGA:
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pomiaru z natury 

OKNO O17e -  2 SZT.

40

75



OGÓLNE DANE TECHNICZNE:
Profil: PCW , 5 komorowy, biały, wzmocnienie stalowe profili w ościeżnicach i skrzydłach 
ze ze stali ocynkowanej
Wypełnienie: szyba zespolona, niskoemisyjna (k=1,1)
Okucia: zamknięcia obwiedniowe systemowe 
 Przy kalkulacji należy uwzględnić ewentualną konieczność demontażu i montażu krat.

UWAGA:
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pomiaru z natury 

OKNO O18 -  54 SZT.

140

20
0



OGÓLNE DANE TECHNICZNE:
Profil: PCW , 5 komorowy, biały, wzmocnienie stalowe profili w ościeżnicach i skrzydłach 
ze ze stali ocynkowanej
Wypełnienie: szyba zespolona, niskoemisyjna (k=1,1)
Okucia: zamknięcia obwiedniowe systemowe 
 Przy kalkulacji należy uwzględnić ewentualną konieczność demontażu i montażu krat.

UWAGA:
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pomiaru z natury 

OKNO O19 -  2 SZT.

140

11
0



OGÓLNE DANE TECHNICZNE:
Profil: PCW , 5 komorowy, biały, wzmocnienie stalowe profili w ościeżnicach i skrzydłach 
ze ze stali ocynkowanej
Wypełnienie: szyba zespolona, niskoemisyjna (k=1,1)
Okucia: zamknięcia obwiedniowe systemowe 
 Przy kalkulacji należy uwzględnić ewentualną konieczność demontażu i montażu krat.

UWAGA:
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pomiaru z natury 

OKNO O20 -  2 SZT.

100

80



OGÓLNE DANE TECHNICZNE:
Profil: PCW , 5 komorowy, biały, wzmocnienie stalowe profili w ościeżnicach i skrzydłach 
ze ze stali ocynkowanej
Wypełnienie: szyba zespolona, niskoemisyjna (k=1,1)
Okucia: zamknięcia obwiedniowe systemowe 
 Przy kalkulacji należy uwzględnić ewentualną konieczność demontażu i montażu krat.

UWAGA:
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pomiaru z natury 

OKNO O21 -  3 SZT.

140

14
5



OGÓLNE DANE TECHNICZNE:
Profil: PCW , 5 komorowy, biały, wzmocnienie stalowe profili w ościeżnicach i skrzydłach 
ze ze stali ocynkowanej
Wypełnienie: szyba zespolona, niskoemisyjna (k=1,1)
Okucia: zamknięcia obwiedniowe systemowe 
 Przy kalkulacji należy uwzględnić ewentualną konieczność demontażu i montażu krat.

UWAGA:
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pomiaru z natury 

OKNO O21a -  4 SZT.

140

10
0



OGÓLNE DANE TECHNICZNE:
Profil: PCW , 5 komorowy, biały, wzmocnienie stalowe profili w ościeżnicach i skrzydłach 
ze ze stali ocynkowanej
Wypełnienie: szyba zespolona, niskoemisyjna (k=1,1)
Okucia: zamknięcia obwiedniowe systemowe 
 Przy kalkulacji należy uwzględnić ewentualną konieczność demontażu i montażu krat.

UWAGA:
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pomiaru z natury 

OKNO O21b -  2 SZT.
40

140










