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istniejąca
obróbka

blacharska
(kolor ciemny

brąz)

istniejąca
blachodachówka
(kolor ciemny

brąz)

istniejąca obróbka
dylatacji

istniejący cokół
klinkierowy

(kolor ceglasty)

istniejący podest betonowy
14cm(obłożony płytkami
ceramicznymi)

przyłącze gazu
(skrzynka w
konstrukcji
murowanej)

istniejąca
drabina

istniejąca tablica
informacyjna

(oraz herb i godło)

istniejący
piorunochron

istniejący
piorunochron

istniejący
punkt

czerpania
wody

istniejący
murek

klinkierowy
(klinkier biały)

istniejąca
oprawa
zewnętrzna

D1! - istniejące
drzwi zewnętrzne
do wymiany

istniejąca
obróbka

blacharska
(kolor ciemny

brąz)

istniejąca
blachodachówka
(kolor ciemny brąz)

istniejąca
rynna

istniejąca
rura

spustowa

istniejąca
obróbka

blacharska
(kolor ciemny

brąz)

istniejący parapet zewnętrzny-
wszystkie okna na parterze

i doświetlenia górne na elewacji
wejściowej (nawis ok. 20cm)

istniejący parapet
zewnętrzny

(nawis ok. 20cm)

istniejący parapet
zewnętrzny - wszystkie

okna na 1p.
(nawis ok.20cm)

istniejąca
obróbka blarska
(kolor ciemny

brąz)

kratka
wentyl.

istniejące żaluzje
zewnętrzne

O1 - istniejące
okno zewnętrzne

do wymiany
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ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT
W zakresie termomodernizacji budynku:
· Prace przygotowawcze
· Wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana przeszkleń zewnętrznych
· Skucie zmurszałych tynków na części elewacji
· Skucie istniejącego cokołu z płytek ceglanych
· Termomodernizacja ścian zewnętrznych i fundamentowych
· Docieplenie stropodachu
· Montaż instalacji odgromowej
· Montaż lamp oświetleniowych (wg. cz. elektrycznej)
· Demontaż istniejących i montaż nowych obróbek blacharskich,
  rynien i rur spustowych
· Demontaż istniejących i montaż nowych parapetów zewnętrznych
· Wykonanie robót budowlanych związanych z lokalizacją nowej kotłowni
gazowej (wg. cz. instalacyjnej)
· Wykonanie oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego (wg. cz. elektrycznej)
· Montaż nowych prefabrykowanych czap betonowych z kapinosami: pod
czapą należy wykonać izolację z masy bitumicznej, czapy pokryć dwukrotnie
preparatem hydrofobizującym przeznaczonym do betonu, uszczelnić wszystkie
połączenia na linii komin- pokrycie dachowe poprzez wstrzyknięcie piany
poliuretanowej, zastosowanie taśm dekarskich oraz wykonania koniecznych
obróbek blacharskich z blachy
· Remont dachu i kominów w systemie termopiana- izolacja termiczna i
przeciwwodna, natrysk na całą powierzchnię dachu z ciągłym połączeniem
natrysku na kominach i ścianach attykowych (przed wykonaniem izolacji należy
skonsultować się z wybranym producentem oraz ściśle stosować się do jego
zaleceń i technologii wykonania)
· Wykonanie obróbek blacharskich na dachu i ścianach attykowych

W zakresie zagospodarowania terenu przy budynku:
· Rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt chodnikowych wokół budynku w
pasie o szerokości 2m
· Izolacja ścian fundamentowych
· Zasypanie wykopów, ułożenie nawierzchni ze zdemontowanych płyt
chodnikowych, z odpowiednim spadkiem od budynku (przyjęto do wymiany 80%
płyt), odtworzenie korytkowych elementów betonowych  odprowadzających wodę
od budynku
· Wykonanie nowych korytkowych elementów betonowych odprowadzających
wodę od budynku - w miejscach wylotów zewnętrznych rur spustowych (na
długości ok. 2m)
· Renowacja istniejących ceglanych murków zewnętrznych (oczyszczenie
powierzchni, zabezpieczenie powierzchni przed zanieczyszczeniami
organicznymi - glonami, uzupełnienie spoinowania)
· Montaż zewnętrznej ławeczki przy wejściu (wykonana na wzór istniejącej,
mocowana do murka przy wejściu)


