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OPIS OKREŚLAJĄCY RODZAJ, ZAKRES I SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT
ZADANIE: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA
W BUDZISZOWIE WIELKIM
1. Miejsce realizacji
1) Roboty termomodernizacjyjne dotyczyć będą budynku Ośrodka Zdrowia, nr 55 w Budziszowie Wielkim,
posadowionego na działce ewidencyjnej nr 216 obręb Budziszów Wielki. Właścicielem budynku jest Gmina
Wądroże Wielkie.
2) Podstawowe dane techniczne:
Rok budowy: ok. 1930
Powierzchnia zabudowy: 305 m2
Powierzchnia użytkowa: 383 m2
3
Kubatura budynku: 2410 m
Ilość kondygnacji: 3 nadziemne i 1 podziemna
3) W budynku mieszczą się:
a) w piwnicy: kotłownia, pomieszczenia magazynowe i gospodarcze;
b) na parterze: pomieszczenia Ośrodka Zdrowia;
c) na piętrze: dwa mieszkania lokatorskie;
d) na poddaszu: ogólna, niepodzielona ścianami przestrzeń gospodarcza i magazynowa.
4) Opis budynku
Główną część budynku stanowi bryła o kształcie prostopadłościanu zwieńczona dachem kopertowym. Więźba
drewniana. Połać dachu pokryta dachówką ceramiczną. Bryłę budynku uzupełniają trzy przybudówki od
frontu, z boku (po prawej stronie od wejścia głównego) i z tyłu, zwieńczone stropodachami o pokryciu
bitumicznym (styropapa 10 cm). Ściany i fundamenty budynku murowane z cegły ceramicznej. Schody
zewnętrzne betonowe. Drzwi wejściowe do pomieszczeń ośrodka zdrowia metalowe zewnętrzne (ciepłe).
Okna na parterze i piętrach dwupolowe z PCV z szybami zespolonymi, w piwnicy okna drewniane dwupolowe
(do wymiany). Elewacja z tynku nakrapianego drobnoziarnistego z ubytkami. Rynny i rury spustowe nowe z
blachy stalowej tytan-cynk. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, instalację odgromową, instalacje
sanitarne: wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.

2. Rodzaj, zakres i sposób wykonania robót
Roboty dotyczyć będą docieplenie ścian budynku do wysokości maksymalnie 6,5 m ponad poziom gruntu
obejmować będą:
1) Montaż i demontaż rusztowań,
2) Roboty przygotowawcze i zabezpieczające (zabezpieczenie okien, drzwi, ciągów komunikacyjnych i urządzeń),
3) Przygotowanie podłoża pod montaż płyt styropianowych,
4) Docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem gr. 15 cm metodą lekką mokrą o fakturze nakrapianej
nakładanej ręcznie w systemie Sto – Isotherm C, tynk mineralny,
5) Malowanie tynków zewnętrznych farbami dyspersyjno-silikonowymi;
6) Docieplenie cokołu styropianem gr. 10 cm metodą lekką mokrą, faktura nakrapiana, nakładana ręcznie,
system Sto – Ispotherm C, tynk mozaikowy,
7) Wymiana wsporników instalacji odgromowej i przeniesienie przewodów pionowych ww. instalacji oraz jej
badania i pomiary.
8) Odsunięcie spustów rynny od ściany i montaż nowych uchwytów.
9) Wymiana okien w piwnicy w ilości 6 szt.,
10) Wymiana podokienników zewnętrznych,
11) Uzupełnienie tynków i remont uszkodzonych stopni schodów, wykonanie okładzin z płytek typu GRES,
12) Wymiana obróbek blacharskich na ogniomurach.
13) Wykonanie opaski wokół budynku zamkniętej krawężnikiem, wypełnionej kruszywem - otaczak kamienny.
14) Usunięcie gruzu i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

