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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy:    

Remont elewacji z wymianą stolarki, remont piwnic, remont 
pomieszczenia na pojemniki do segregacji odpadów oraz wybranych 
elementów budynku - ETAP III. 

 
  
 
Przewidywany zakres prac remontowych polegających na remoncie elewacji z wymianą 
stolarki, remoncie piwnic, remoncie pomieszczenia na pojemniki do segregacji odpadów  
w budynku Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szajnochy 5 i pl. Solnym 12 we Wrocławiu  
 

I Remont elewacji zwymianą stolarki.  
• Wymiana tynków elewacyjnych, odtworzenie pierwotnego stanu. 

Zbicie tynku na ścianach. Wszystkie nieczynne przewody biegnące po elewacji 
zdemontować, a pozostałe schować pod tynkiem - układając w spoinach cegieł. 

Całość umyć przy pomocy myjki pod ciśnieniem. Stosować dyszę szpachelkową. 
Oczyszczenie spoin muru, od strony ul. Szajnochy do poziomu pierwszego gzymsu, a 
od strony dziedzińca do poziomu parapetu okna parteru, na głębokość 2 cm. Wykonać 
dezynfekcję i odgrzybienie partii obmywanych wodą z uszkodzonych rur spustowych i 
oblachowań. Na odsłoniętej powierzchni ściany z usuniętymi spoinami wykonać 
obrzutkę pokrywającą ażurowo 50% powierzchni ściany; grubość obrzutki powinna 
wynosić 5 mm; obrzutkę wykonać z tynku renowacyjnego podkładowego 
modyfikowanego emulsja kontaktową. Na wykonaną obrzutkę nałożyć warstwę tynku 
renowacyjnego podkładowego o grubości około 1 cm. Na warstwę tynku 
podkładowego naciągnąć 2-3 cm warstwę tynku renowacyjnego specjalistycznego. 
Naciągnięty tynk renowacyjny wyrównać szpachlówką renowacyjną. 
Od strony ul. Szajnochy tynk renowacyjny wykonać do poziomu pierwszego gzymsu, 
odtwarzając istniejące boniowanie tynku. Od strony dziedzińca tynk renowacyjny 
wykonać do poziomu parapetu okien parteru 

- linie będąca granicą pomiędzy tynkiem renowacyjny, a powyżej, wykonać jako linię 
pofalowana, żeby zgubić wyraźną granicę pomiędzy dwoma rodzajami tynku. 
Powyżej tynku renowacyjnego, wykonać tynk wapienny z dodatkiem 10% wapna 
trasowego. Należy odtworzyć wszystkie elementy architektoniczne wokół okien przy 
pomocy szablonów wg istniejącego stanu. Odlewy elementów wykonać z zaprawy 
sztukatorskiej. 
Wykonać gruntowanie tynku przed malowaniem, pomalować elewację według 
projektu kolorystyki zgodnie z rygorami technologicznymi farbą silikatową matową 
unikając efektu jednolitej sztucznej powłoki poprzez pomalowanie całość kolorem 
bazowym zgodnie z uzgodnioną kolorystyką, następnie nałożyć drugą nieco 
ciemniejszą transparentnej warstwę, która nie pokryje jednolicie elewacji, lecz jedynie 
pozwoli na uzyskanie rozwibrowania koloru na powierzchni. 
Na cokole budynku powierzchnię ściany zhydrofobizować za pomocą 
paroprzepuszczalnego preparatu. 
Zabezpieczyć gzymsy oraz parapety blachą cynkowo-tytanową gr. 0,7mm. Istniejące 
kraty okienne oczyścić i pomalować 2-krotnie farbą epoksydową. Istniejące na 
elewacji haki po trakcji tramwajowej oczyścić i pomalować 2- krotnie farbą 
epoksydową. 

Wszystkie reklamy zamontowane w przejściu zdemontować. Montaż ponowny jedynie 
po uzyskaniu zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków. 



Postępowanie z detalem ciągnionym, architektonicznym wykonanym z narzutu 
wg „Programu prac konserwatorskich” opracowanym przez mgr. Dorotę 
Wandrychowską: 

- Dokonać oględzin detalu. W przypadku stwierdzenia występowania cementowych 
wypraw - wykonać skucie zachowując profile i ich artykulację. Usunąć partie 
odspojone, spękane, a także wszelkie wtórne rozwarstwione naprawy. Całość umyć 
przy pomocy myjni pod ciśnieniem. Stosować dysze szpachelkową 
-Wykonać odtworzenie, uzupełnienie i reprofilowanie detalu architektonicznego, 
przywrócić odpowiednie grubości detalu i jego plastyczność, ze szczególna 
starannością wykonać odtworzenie boni w przyziemiu elewacji frontowej 

- wykonać dezynfekcję i odgrzybienie partii obmywanych wodą z uszkodzonych rur 
spustowych i oblachowa ń 

- Całość zagruntować przed malowaniem 

- Wykonać malowanie zgodnie z projektem według zatwierdzonej kolorystyki 

- Napis na elewacji od strony pl. Solnego, należy w miarę możliwości odczytać i 
zrekonstruować 

Wszystkie odkryte elementy kamienne należy odsłonić i postąpić z nimi wg 
„Programu prac konserwatorskich” opracowanym przez mgr. Dorotę Wandrychowską: 
Wykonanie oczyszczenia elementów kamiennych: 
Wykonanie oczyszczenia powierzchni przy zastosowaniu preparatów do czyszczenia 
kamienia po uprzednim wykonaniu prób skuteczności zabiegu, aby nie naruszyć i nie 
uszkodzić oryginalnej powierzchni: Preparaty należy stosować zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
Do mycia należy używać gorącej pary wodnej, która jest bardzo skuteczna przy 
spulchnianiu nawarstwień, nie stosować technik ściernych, piaskowania ani mycia 
zimną wodą. 
Zabieg oczyszczania chemicznego może nie być całkowicie skuteczny, ze względu na 
obecność zapraw uzupełniających, dlatego też przewidziane jest mechaniczne 
doczyszczanie. Doczyszczanie powinno być prowadzone ręcznie przy zastosowaniu 
miękkich kamieni ściernych, miękkiego piaskowca lub poprzez delikatne odkucie. W 
żadnym wypadku nie dopuszcza się piaskowania obiektu. 
Niedoczyszczone struktury należy pozostawić i ewentualnie lekko laserunkowo scalić 
kolorystycznie 
Usunąć wtórne uzupełnienia, które nie spełniają wymogów fizykomechanicznych i 
estetycznych - są zbyt mocne, lub zbyt słabe, odspajają się, ponadto odróżniają się 
granulacją, fakturą od oryginału Poprzez delikatne odkucie należy usunąć niewłaściwie 
wykonane uzupełnienia, 
Uzupełnienia 
uzupełnienia należy wykonywać w miejscu głębokich ubytków, nie należ y uzupełniać 
ubytków, płytkich, powierzchniowych wyłuszcze ń wynikających z powierzchniowej 
erozji kamienia. Nie należy dążyć do uzyskania efektu całkowitych gładkich 
powierzchni na obiekcie. Siłą rzeczy uległ on bowiem erozji, wyłuszczeniom, 
wyobleniu, w związku z powyższym powierzchnie, linie mogą być nierówne, lekko 
wypłukane, z wgłębieniami. 
Uzupełnić ubytki w kamieniu przy pomocy indywidualnie dobranego własnościami 
fizykomechanicznymi uzupełnienia na bazie zapraw konfekcjonowanych; Uzupełnienie 
sezonować w atmosferze podwyższonej wilgotności w celu zapewnienia optymalnych 
warunków do wiązania zaprawy. 
Prace wykończeniowe 
Wykonać patynowanie kitów oraz silnych nieusuniętych zaplamień obecnych wgłębi 
struktury kamienia w celu scalenia kolorystycznego z oryginałem przy pomocy 
indywidualnie przygotowanych transparentnych farb na bazie dyspersji akrylowej lub 
szkła wodnego. Scalenie kolorystyczne jest zabiegiem estetyzującym, niwelującym 
drastyczne kontrasty elementów dobrze i gorzej oczyszczonych oraz uzupełnień 
Wszystkie elementy kamienne na elewacjach należy odsłonić i przeprowadzić prace 
naprawcze oraz impregnacyjne. 



UWAGA: 
Wszystkie odkryte pod tynkiem spękania muru wypełnić modyfikowaną zaprawą 
cementową o uziarnieniu dobranym w zależności od szerokości szczeliny. 
Wszystkie odkryte pod tynkiem spękania muru o rozwarciu większym od 0,5cm 
zabezpieczyć wykonując zbrojenie prętami fi8 zagiętymi na końcach i zakotwionymi w 
ścianie w odległości po 70cm z każdej strony pęknięcia. Zagięte końcówki prętów o 
długości 30cm zakotwić w ścianie na żywicę 2- składnikową epoksydowo-akrylową. 
Klamry z prętów mocować w bruzdach gł. 2 cm, na długości pęknięcia (prostopadle do 
pęknięcia) co max. 0,3m. Pręty żebrowane ze stali o podwyższonej ciągliwości klasy C 
gatunek B500SP Wszystkie spękania na ścianach zabezpieczyć siatką tynkarską 
ocynkowaną, mocowaną do muru. (zgrzewana, grub. 1 mm, oczko 20x20 mm). 
Istniejące na elewacji lampy nad drzwiami wejściowymi należy wymienić na nowe, 
kinkietowe o zabytkowym charakterze. 

• Wymiana stolarki okiennej 
Stolarka okienna z drewna iglastego np. drewna sosnowego zespolonego, klejone 
warstwowo (minimum trzy warstwy) jednoramowe, jedno skrzydło rozwierane i drugie 
uchylno-rozwierane, w kolorze jasnego dębu (RAL8001) o współczynniku Umax=1,2 
W/m2K. 
 

UWAGA: 

W dokumentacji projektowej opracowanej w 2014 r. został przyjęty dla stolarki okiennej 

maksymalny współczynnik przenikania ciepła Umax=1,2 W/m2xK 

 

Powołując się na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. poz. 1422), przy doborze stolarki okiennej należy przyjąć Umax=1,1 W/m2xK (dla 

całego okna)   

 
Wzory i podział okien według zestawienia stolarki okiennej. 
Ościeżnice i skrzydła mają być łagodnie profilowane na krawędziach co zapewni lepsze 
zabezpieczenie farby, a przez to dłuższą żywotność okien. Skrzydła okienne mają 
posiadać automatyczne nawiewniki powietrza. 
W procesie malowania należy wykorzystać farby ekologiczne akrylowe. Farby te są 
wodorozcieńczalne, przez co nie powodują skażenia środowiska. Wszystkie elementy 
malowane 3-stopniowo. 
Okna powinny posiadać izolacyjność akustyczną o wskaźniku Rw=30- 35dBA (wg 
starej normy), a według nowej Rw w przedziale 25-32 dBA. Wartość współczynnika 
należy przyjąć dla całego okna, a nie tylko dla szyby. Okna należy wykonać w klasie 
infiltracji od 2 do 4. Okna mają posiadać okucia obwiedniowe. Okucia te są: uchylne, 
rozwierane, uchylno- rozwieralne. Wszystkie elementy okucia mają umożliwić 
regulację położenia skrzydła w stosunku do ościeżnicy. 
Okucia maja być wyposażone w: 

- mikrowentylację - tj. specjalne uchylenie skrzydła okna przy ustawieniu klamki w 
położeniu 45° zapewniające prawidłowa wentylację w pomieszczeniach bez wentylacji 
mechanicznej, 

- zabezpieczenie przed niewłaściwym użyciem. Skonstruowane tak, że przy 
normalnym użytkowaniu wszystkie błędy obsługi pomiędzy pozycją rozwartą i uchylną 
są redukowane. Nie można uchylić okna, które jest w pozycji rozwartej i odwrotnie, 

- zabezpieczenie przed zamknięciem pod wpływem przeciągu w pozycji uchylnej 

- mają posiadać III stopień zabezpieczenia - trzy miejsca zaryglowania (z blokadą 
otwierania okna od wewnątrz) z pozostawieniem możliwości pełnego 
(kontrolowanego) ich otwarcia w celu umycia okien, 

- zawiasy dwupuszkowe oraz komplet osłonek mają być w kolorze klamki Uszczelki 
mają być wysoko-elastyczne, uszczelki piankowe o profilu pełnym, pomiędzy 
skrzydłem, a ościeżnicą. Uszczelka ta ma zachować swoją sprężystość w bardzo 
niskich temperaturach oraz nie reagować z zastosowanymi lakierami. Uszczelki mają 
zapewnić po zamknięciu okna odpowiednia szczelność i redukcje hałasu, co wpłynie na 
zmniejszenie strat ciepła oraz komfort przebywania ludzi w pomieszczeniu. 



Szyby mają być najwyższej jakości ze szkła typu FLOAT, hermetyczne szyby 
zespolone, termoizolacyjne bezbarwne (neutralne), współczynnik dla pakietu szyb 
Umax=1,0 W/m2K. 
Wszystkie okna wyposażyć dodatkowo w nawiewnik higrosterowane. Parapety 
wewnętrzne gr. 4cm, przy oknach drewnianych należy wykonać z drewna iglastego 
klejonego, malowane farbą akrylową w kolorze analogicznym do koloru stolarki z 
zachowaniem istniejącej szerokości parapetów. 
UWAGA: 
W poziomie piwnicy przywrócić oryginalne wymiary otworów okiennych, poprzez 
rozebranie zamurowań węgarów oraz zaślepień łuków nadprożowych. 

• Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej 
Drzwi zewnętrzne przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej. Rama skrzydła 
wykonana z trójwarstwowej klejonki drewna dębowego . W ramie skrzydła osadzony 
wodoodporny panel termoizolacyjny. W dolnej części skrzydła zamontowany okapnik 
drewniany. Ramiak zewnętrzny pomalowany w kolorze skrzydła. Podwójna przylga 
skrzydła na trzech krawędziach: dwóch pionowych i górnej poziomej. Powierzchnia 
drzwi zabezpieczona ekologicznymi lakierami wodnymi przeznaczonymi do stosowania 
na zewnątrz. Ościeżnica z drzewa dębowego, klejonego trójwarstwowo. Szyby 
termoizolacyjne. Dwa zamki, klamka z szyldem, samozamykacz. Skrzydło 
podstawowe w świetle 90cm. Drzwi w klasie antywłamaniowej C. Solarka w korze 
jasny dąb (RAL8001), analogicznym do koloru stolarki okiennej. 

II. Remont piwnic: 

• Ściany zewnętrzne fundamentowe. 
Ściany fundamentowe budynku odsłonić do górnego poziomu ław fundamentowych, 

odsłoniętą powierzchnię ścian oczyścić z resztek gruntu, ewentualnych pozostałość starych 
izolacji, skuć nierówności, skorodowane cegły. Następnie należy oczyścić spoiny w głąb na 
ok. 2 cm. Wszelkie nierówności, spoiny oraz ubytki o głębokości do 6 cm uzupełnić tynkiem 
renowacyjnym podkładowym, większe ubytki uzupełnić przez przemurowanie cegłami 
pełnymi. 

W przypadki konieczności wyrównania powierzchni ścian, należy wykonać warstwę 
szczepną za pomocą zaprawy cementowej 1:2 modyfikowanej emulsją kontaktową. 

Na wyrównaną powierzchnie odsłoniętej ściany wykonać izolacje przeciwwodną z 
elastycznej powłoki uszczelniającej. Układaną izolację wyprowadzić 30 cm powyżej poziomu 
terenu. 

Następnie ścianę zagruntować emulsją bitumiczna i nałożyć izolację z 
jednoskładnikowej masy bitumicznej. 

Istniejące podejścia do rur deszczowych należy wymienić wraz z osadnikem i 
pierwszym kolanem - wszystkie elementy wykona ć jako żeliwne. 

Całość zasypać ziemią z ubijaniem, warstwami po 15 cm. Od strony ul. Szajnochy i 
przejścia na pl. solny odtworzyć chodnik z rozebranej kostki granitowej. 

UWAGA: 
W trakcie robót ziemnych należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przy 

realizacji robót na koronie skarp ziemnych oraz wykonać skutecznych zabezpieczeń skarp 
ziemnych i wykopów. Ściany pionowe wykopów należy umocnić wypraskami stalowymi i 
sprawdzać regularnie stan umocnień 

• Renowacja piwnic 
Należy skuć stare tynki na całej wysokości ścian, usunąć stare farby, oczyścić 

powierzchnię ścian, oczyścić spoiny miedzy cegłami na głębokość 2 cm. Wszystkie ściany 
osuszyć mechanicznie, odgrzybić i zdezynfekować. 

Następnie uzupełnić spoiny za pomocą tynku renowacyjnego 
podkładowego. 

We ścianach zewnętrznych wykonać przeponę (izolację) poziomą metodą iniekcji 
ciśnieniowej przy zastosowaniu płynu iniekcyjnego; otwory wywiercić o średnicy 13-14 mm 
w rozstawie co 15 cm; otwory powinny być tak usytuowane, aby przecinały przynajmniej 
jedną spoinę poziomą w murze oraz ich koniec był minimum 15 cm powyżej dolnej krawędzi 
izolacji pionowej wykonanej na ścianach zewnętrznych. 

W ścianach konstrukcyjnych wewnętrznych wykonać przeponę (izolację) poziomą 
metodą iniekcji ciśnieniowej przy zastosowaniu płynu iniekcyjnego; otwory wywiercić o 



średnicy 13-14 mm w rozstawie co 15 cm; otwory powinny być wykonane tuż nad posadzką 
i wiercone poziomo. 

Rozebrać uszkodzone i odspojone warstwy posadzki w piwnicy. Posadzkę należy 
wyrównać stosując zaprawę szybko twardniejącą (5-30 mm) aplikując ją na warstwie 
kontaktowej. 

Wzdłuż wszystkich styków posadzki ze ścianami konstrukcyjnymi wykonać fasety 
(wyoblenia) z zaprawy cementowej 1:3 modyfikowanej emulsją kontaktową; promień faset 
- 3 cm. 

Na posadzkach wykonać izolację poziomą z elastycznej powłoki 
2 

uszczelniającej w ilości 4 kg/m , układanej co najmniej w 2 warstwach i wyprowadzić ją na 
ściany na wysokość 10 cm powyżej linii otworów iniekcyjnych; na fasetach w pierwszej 
warstwie izolacji wkleić taśmy uszczelniające. Następnie ułożyć styropian posadzkowy gr. 
8cm i ułożyć warstwę jastrychu o grubości 5,0 cm z szybko sprawnej zaprawy. 

Na ścianach wykonać obrzutkę pokrywającą ażurowo 50% powierzchni ściany; 
grubość obrzutki powinna wynosić 5 mm; obrzutkę wykonać z tynku renowacyjnego 
podkładowego modyfikowanego emulsją kontaktową; na wykonaną obrzutkę nałożyć 3-5 cm 
warstwę tynku renowacyjnego specjalistycznego; następnie wyrównać szpachlówką 
renowacyjną. Całość tynków pomalować farbą silikonową. 

Na sufitach usunąć tynki uszkodzone oraz w obszarze 60 cm poza obszar korozji i 
wykonać nowe cementowo-wapienne kat III. 

Istniejącą wentylację należy udrożnić oraz otworzyć kanały wentylacyjne zgodnie z 
częścią graficzną opracowani, po uprzednim odgruzowaniu pionów wentylacyjnych. 
Zaprojektowana wentylacja zapewni ponad 0,5-krotną wymianę powietrza na godzinę. We 
wszystkich drzwiach piwnicznych należ y zamontować w dole skrzydeł drzwi tuleje 
wentylacyjne. 

 
 
III. Remont pomieszczenia w poziomie piwnicy z przeznaczeniem na pojemniki do 
segregacji odpadów. 

Skucie stopni, odsadzki i posadzki na głębokość ok. 20cm. Skucie tynków ze ścian i 
sufitów. 

Od strony klatki schodowej należy wykonać ściankę z cegły pełnej klasy 150 na 
zaprawie marki M5 o grubości 25cm i zamontować drzwi wewnętrzne przeznaczone do 
obiektów użyteczności publicznej. Skrzydło o konstrukcja płaszczowej, wzmocnionej 
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo z wypełnieniem wełną 
mineralną. Drzwi o odporności ogniowej EI60. Ościeżnica metalowa, kątowa. Trzy zawiasy. 
Zamek patentowy, 

2 
klamka z szyldem. Kratka wentylacyjna pęczniejąca 0,022m . 

Na posadce wykonać podkład z betonu C20/25 o gr. ~5cm z uformowaniem pochylni 
od strony ul. Szajnochy. Posadzkę należy wyrównać stosując zaprawę szybko twardniejącą 
5mm aplikując ją na warstwie kontaktowej. 

Wzdłuż wszystkich styków posadzki ze ścianami konstrukcyjnymi wykonać fasety 
(wyoblenia) z zaprawy cementowej 1:3 modyfikowanej emulsją kontaktową; promień faset 
- 3 cm. 

Na posadzce wykonać izolację poziomą z elastycznej powłoki 
2 

uszczelniającej w ilości 4 kg/m , układanej co najmniej w 2 warstwach i wyprowadzić ją na 
ściany na wysokość 20 cm; na fasetach w pierwszej warstwie izolacji wkleić taśmy 
uszczelniające. Następnie ułożyć styropian posadzkowy gr. 8cm i ułożyć warstwę jastrychu o 
grubości 5,0 cm z szybko sprawnej zaprawy. Powierzchnię posadzki wykończyć płytkami 
gresowymi. Uwaga: Poziom posadzki przy wejściu do pomieszczenia od strony ul. Szajnochy 
ma być wyniesiony do poziomu 3cm ponad teren przed drzwiami wejściowymi. 

Na suficie i ścianach wykonać tynk cementowo-wapienny kat. III. Na wysokości 
1,95m od posadzki ułożyć płytki ceramiczne, pozostałe tynki (sufit i ściany) malować farbą 
akrylowo-lateksową odporną na szorowanie. 

Wszystkie biegnące przez pomieszczenie przewody elektryczne, wykonać jako 
podtynkowe. Istniejącą lampę oświetleniową wymienić na oprawę świetlówkową do 
oświetlenia ogólnego, do montażu nastropowego ze świetlówką TL8 o mocy 2x58 W o 



podwyższonym stopniu szczelności IP54. Istniejące łączniki jednobiegunowe 6(10)A 
instalacji oświetleniowej należy wymienić na nowe. 

Drzwi zewnętrzne wymienić na nowe, wykonane z trójwarstwowej klejonki drewna 
dębowego. W ramie skrzydła osadzony wodoodporny panel termoizolacyjny. W dolnej części 
skrzydła zamontowany okapnik drewniany. Ramiak zewnętrzny pomalowany w kolorze 
skrzydła. Podwójna przylga skrzydła na trzech krawędziach: dwóch pionowych i górnej 
poziomej. Powierzchnia drzwi zabezpieczona ekologicznymi lakierami wodnymi 
przeznaczonymi do stosowania na zewnątrz. Ościeżnica z drzewa dębowego, klejonego 
trójwarstwowo. Dwa zamki, klamka z szyldem, samozamykacz. Skrzydło symetryczne. 
Drzwi w klasie antywłamaniowej C. Drzwi w kolorze jasnego dębu (RAL8001). 

W pomieszczeniu wykonać wpust podłogowy ze stali nierdzewnej o wym. 10x10cm i 
wpiąć do pionu kanalizacyjnego zgodnie z częścią graficzną opracowania. 

Na ścianie zamontować punkt czerpania wody wpięty do istniejącej instalacji wody 
zimnej zgodnie z częścią graficzną opracowania. 

Ze względu na zabytkowy charakter elewacji obiektu, rezygnuje się z montażu 
daszku nad wejściem do pomieszczenia na pojemniki segregacji odpadów. 

Przebudowa pomieszczenia nie zmienia warunków przeciwpożarowych istniejącego 
obiektu. Pomieszczeni zaprojektowano jako oddzielną strefę pożarową PM o obciążeniu 
Q<500 MJ/m2 i wyjściem bezpośrednio na zewnątrz obiektu. 

IV. Remont wybranych elementów budynku: 

• Remont studni doświetlającej poprzez zbicie tynku na ścianach, odgrzybienie i 
zdezynfekowanie Wykonanie tynk cementowo-wapienny modyfikowanej dodatkiem 
napowietrzającym, następnie wyrównać szpachlówką renowacyjną. Całość elewacji 
pomalować farbą silikonową i zhydrofobizować za pomocą paroprzepuszczalnego 
preparatu. Istniejącą studzienkę oraz przykanalik, odprowadzające wodę deszczową ze 
studni doświetlającej, należy oczyścić. 

• Wykonanie nowych tynków na poddaszu użytkowym budynku głównego z dwóch warstw 
płyt gipsowo-kartonowych wodo- i ognioodpornych na ruszcie metalowym. Malowanie 
wszystkich tynków na poddaszu farbą akrylowo-lateksową odporną na szorowanie. 

• Remont uszkodzonych posadzek w poziomie parteru (pom. nr 10 i 12) poprzez 
ściągnięcie wykładziny PCV oraz skucie odspojonych warstw podposadzkowych w całym 
pomieszczeniu, wykonanie posadzki wyrównującej stosując zaprawę szybko 
twardniejącą (5-30 mm) aplikując ją na warstwie kontaktowej, a następnie ułożenie 
heterogenicznej wykładziny winylowej gr.3,3mm z warstwą użytkową gr. 0,9mm, 
klasyfikacja użytkowa: komercyjna 34 

• Remont instalacji wod.-kan - wymiana uszkodzonych podejść i trójnika w poziomie 
parteru (pom. 13 i 14) - nowomontowana instalacja z rur PCV o średnicy identycznej do 
wymienianej. 

• Demontaż kanałów nieczynnej wentylacji mechanicznej wraz z centralą. 
Wszystkie otwory po przejściach zdemontowanych kanałów 
wentylacyjnych należy zamurować (ściany) cegłą pełną klasy 150 na zaprawie marki 5 
lub zalać betonem C20/25 (stropy) z wykonaniem zbrojenia z siatki z prętów 010 o 
oczkach 10cm. W miejscu zamurowań i zaślepień stropu należy wykonać tynk cem.-
wap. kat. III i na posadzkach uzupełnić wykładziny PCV. 

• W pomieszczeniu Introligatorni projektuje się otwarcie dodatkowych kanałów wentylacji 
grawitacyjnej i uzyskanie 4-krotneje wymiany powierza na godzinę (wymagana dla 
pomieszczeń zakładów, warsztatów) 

• Wymiana betonowej opaski wokół budynku na nową z płyt granitowych o szerokości 
60cm i gr. 15cm, układanych na podsypce cementowo- piaskowej gr. 10cm. 

• Wymiana schodów zewnętrznych. Stopnice układane jako bloki granitowe na 
podbudowie z wilgotnego betonu C20/25 o gr. 10cm, zaczynając od dołu. Bloki należy 
układać bezspoinowo, łącząc poszczególne ze sobą za pomocą kleju do granitu. 

 

 


