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1. PODSTAWA OPRACOWANIA EKSPERTYZY TECHNICZNEJ
Umowa Nr 21/2017 zawarta w dniu 17-08-2017r z Gminą Miasto Augustów UL. 3 Maja 60, 16-300
Augustów.
2. PRZEDMIOT EKSPERTYZY TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej ekspertyzy technicznej jest budynek Centrum Informacji Turystycznej w
Augustowie przy ul. Rynek Zygmunta Augusta.
3. CEL EKSPERTYZY TECHNICZNEJ
Celem ekspertyzy technicznej jest ocena stanu technicznego Centrum Informacji Turystycznej w
Augustowie przy ul. Rynek Zygmunta Augusta.
4. ZAKRES EKSPERTYZY TECHNICZNEJ
Zakresem ekspertyzy technicznej objęte są następujące zagadnienia techniczne związane
bezpośrednio z wymienionym wyżej celem:
- opis badanego budynku,
- inwentaryzacja wielobranżowa stanu technicznego w formie graficznej,
- opis techniczny budynku wraz z opisem instalacji wewnętrznych wymagających niezbędnych
interwencji,
- rzuty poszczególnych kondygnacji z oznaczeniem i opisem miejsc szczególnie istotnych,
w tym jeden rysunek przekroju pionowego,
- rysunki elewacji budynku z oznaczeniem miejsc wymagających niezbędnych interwencji,
- analiza udostępnionej dokumentacji budynku,
- szkice lub rysunki badanych elementów, dokumentacja fotograficzna,
- opis badanych elementów, rozwiązań, przeprowadzonych badań,
- wyniki badań, niezbędne obliczenia, rysunki,
- analiza i ocena przyczyn powstałych uszkodzeń,
- zalecenia dotyczące sposobu wykonania napraw, pozostawienia, wymiany, usunięcia,
przebudowy poszczególnych elementów budynku lub przebudowy całego budynku (np.
konieczne zabezpieczenia, naprawy, wzmocnienia, osuszenia, itp.)
- wnioski końcowe,
5. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W EKSPERTYZIE TECHNICZNEJ
5.1. Wizja lokalna budynku, oględziny, badania i odkrywki elementów budowlanych budynku,
dokumentacja fotograficzna w dniu 14 sierpnia i 14 września 2017r,
5.2. Projekt Konstrukcyjny Wykonawczy Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie
opracowany przez Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego MIASTOPROJEKT –
BIAŁYSTOK z lipca 1996r.
5.3. Projekt Konstrukcyjny Zamienny Wykonawczy Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie
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opracowany przez Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego MIASTOPROJEKT –
BIAŁYSTOK z maja 1997r.
5.4. Projekt zamienny do projektu budowlano wykonawczego Centrum Informacji Turystycznej w
Augustowie opracowany przez Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego
MIASTOPROJEKT – BIAŁYSTOK z maja 1997r.
5.5. Projekt wnętrz Centrum Informacji Turystycznej opracowany przez „DF-Studio Projektowe” Sc
z maja 2001r.
5.6. Podstawa prawna opracowania:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 –Prawo budowlane (dz.U.nr.89.poz.414)
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
4. Polskie normy oraz literatura fachowa i własne doświadczenie zawodowe autorów niniejszego
opracowania.
6.

OPIS BUDYNKU

Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie zlokalizowany przy ul. Rynek Zygmunta
Augusta w Augustowie to budynek dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem i tarasem
widokowym na dachu, oraz z ogólnodostępnym WC w piwnicy.
Budynek zaprojektowano w konstrukcji mieszanej – tradycyjnej murowanej
z
monolitycznym szkieletem żelbetowym – płytowo słupowym.
Fundamenty:
- ławy żelbetowe z betonu B15 o głębokości posadowienia 0.65 m poniżej posadzki
piwnic i wysokość ław 0,40 m,
- stopy fundamentowe pod słupy z betonu B15 posadowione na głębokości 0,80 m
poniżej posadzki piwnic i wysokości 0,60 m,
- płyta fundamentowa i ściany podszybia windy żelbetowa z betonu B15,
Szkielet nośny i stropy:
- słupy żelbetowe z betonu B20 o średnicy 30 cm,
- podciągi i żebra żelbetowe z betonu B20 ukryte w grubości stropów,
- stropy żelbetowe z betonu B20 o gr. 16 cm nad piwnicą, 18 cm nad 1 piętrem, 18 cm i
22 cm nad parterem, balkon gr. 18 cm,
- wieńce stropowe żelbetowe z betonu B20 oparte na ścianach nośnych,
- stropodach żelbetowy z betonu B20 gr. 18 cm, pełny izolowany termicznie,
Klatka schodowa:
biegi i płyty spocznikowe żelbetowe z betonu B20 oparte na żelbetowych ramach słupoworyglowych,
Ściany konstrukcyjne:
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-

-

ściany zewnętrzne piwnic z bloczków betonowych gr. 25 cm na zaprawie cementowej
marki 3,5 Mpa wzmocnione rdzeniami żelbetowymi o rozstawie co 1,5 m, / + ocieplenie
styropianem gr. 8 cm / + ściana dociskowa z bloczków betonowych gr. 12
ściany części nadziemnej budynku murowane z cegły pełnej ceramicznej gr. 25 cm
plus kl. 150 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5,0 Mpa ocieplone styropianem
gr. 10cm metodą lekko-mokrą, w systemie Dryvit.

Ściany osłonowe:
- systemowe fasady aluminiowo-szklane na podkonstrukcji mocowanej do żelbetowych
stropów.
Świetlik dachowy:
- systemowy aluminiowo-szklany oparty na konstrukcji żelbetowej słupów i ram.
Ściany działowe:
- cegła pełna gr. 6 i 12 cm w WC,
- pozostałe ściany z cegły dziurawki,
Kominy wentylacyjne:
- pustaki ceramiczne 19 x 19 cm częściowo obudowane cegłą pełną gr. 12 cm, i
częściowo obłożone płytą GK gr. 12 mm,
Dach i tarasy:
- dach płaski wg projektu wykonany w technologii tzw. dachu odwróconego o
następujących warstwach – patrząc od góry:
 płyty chodnikowe 50x50 cm gr. 5 cm
 grys o średnicy 16-22 mm oraz grys o średnicy 4-8 mm o łącznej gr. od 5-17 cm
 geowłóknina
 ocieplenie Styrodur lub Roofmate (polistyren ekstradowany) gr. 10 cm
 membrana PLATON DE-25
 izolacja przeciwwodna szlamowa 2 x 2 kg/m2
 warstwa spadkowa z jastrychu układana ze spadkiem 2 – 5 %0 gr. 5 cm,
 strop żelbetowy
-

tarasy wg projektu wykonane z następujących warstw – patrząc od góry:
 płytki gres na kleju elastycznym
 izolacja przeciwwodna szlamowa 2 x 2 kg/m2
 warstwa spadkowa z jastrychu zbrojonego siatką układaną ze spadkiem 2 – 5 %0
gr. 5 – 10 cm,
 folia paro przepuszczalna
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ocieplenie Styrodur lub Roofmate (polistyren ekstradowany) gr. 10 cm
strop żelbetowy

Izolacje termiczne:
 ściany zewnętrzne – styropian gr. 10 cm,
 stropy na ostatniej kondygnacji – polistyren ekstradowany gr. 10cm
 stropów międzypiętrowych – styropian M 30 gr. 3 cm,
 strop nad częścią piwnicy pod dziedzińcem – styropian gr. 6 cm,
 ścianki świetlików na tarasie – styropian gr. 10 cm,
 klatka schodowa – styropian gr. 10 cm,
Izolacje termiczne:
 stropy międzypiętrowe – styropian M 30 gr. 3 cm,
Izolacje przeciwwilgociowe:
 izolacja pionowa ścian fundamentowych i piwnicznych – 2 x Abizol R+P,
 izolacja pozioma ścian fundamentowych i piwnicznych – zaprawa wodoszczelna,
 izolacja posadzek w piwnicy – 2 x papa asfaltowa,
 izolacja żelbetowej płyty dennej i ścian szybu dźwigowego – 2 x papa asfaltowa
połączona z izolacją posadzki piwnic,
Tynki i okładziny wewnętrzne:
 pomieszczenia techniczne – tynk cementowo-wapienny,
 pomieszczenia użytkowe – tynki ozdobne – okładziny z kamieni kolorowych,
 pomieszczenia łazienek i WC – ściany obłożone glazurą do wys. 2 m,
Podłogi i posadzki:
 dziedziniec i tarasy – płytki z gresu,
 pomieszczenia wewnętrzne – płytki z gresu,
Balustrady zewnętrzne i wewnętrzne:
 stal kwasoodporna,
Stolarka okienna i drzwiowa oraz fasady elewacyjne – zewnętrzna i wewnętrzna
aluminiowa systemowa firmy Reynaers:
 ściany osłonowe części ogrzewanej – system firmy Reynaers CW 60 szklona
podwójnie, pustka wypełniona argonem, szkło hartowane (6-12-6), od wewnątrz
bezpieczne do wysokości 2 m,
 ściany osłonowe części nieogrzewanej – system firmy Reynaers CW 60 szklona
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pojedynczo szkłem hartowanym gr. 6 mm, bezpieczne do wysokości. 2m
ściany osłonowe – obudowa tarasu, świetliki – system firmy Reynaers CW 60
szklona podwójnie, pustka wypełniona argonem, szkło hartowane (6-12-6), od
wewnątrz bezpieczne do wysokości 2 m,
ściana zewnętrzna na dziedzińcu system firmy Reynaers CW 60, drzwi i okna typ
TS50, szklona podwójnie, pustka wypełniona argonem, szkło hartowane (6-12-6),
od wewnątrz i od zewnątrz bezpieczne do wysokości 2 m,
ścianki i drzwi wewnętrzne system firmy Reynaers PS 50, szkło pojedyncze
bezpieczne,

Technologiczne obciążenia pomieszczeń:
 pomieszczenia usługowe - 200 kg/m2
 klatka schodowa
- 300 kg/m2
Instalacje wewnętrzne:
 centralne ogrzewanie zasilane z miejskiej sieci cieplnej –węzeł cieplny w piwnicy,
grzejniki konwektorowe,
 instalacja wodna zasilana z sieci cieplnej,
 instalacja kanalizacyjna bytowa i deszczowa odprowadzona do sieci miejskiej,
 instalacja elektryczna i niskoprądowa zasilana z sieci miejskiej,
 wentylacja mechaniczna WC w piwnicach – 8 wentylatorów,
Charakterystyka energetyczna:
 izolacyjność termiczna ścian piwnic – 0,56 W/(m2 x K)
 ściany zewnętrzne murowane – 0,24 W(m2 x K)
 ściany zewnętrzne osłonowe przeszklone – 2,6 W(m2 x K)
 okna podwójnie szklone - 2,0 W(m2 x K)
 Strop nad ostatnią kondygnacją – 0,3 W(m2 x K)
Dane budynku:
 powierzchnia zabudowy - 193,0 m2
 powierzchnia użytkowa
- 439,81 m2
- piwnice
- 119,3 m2
- parter
- 156,51m2
- piętro
- 144,0 m2
- antresola
- 17,9 m2
- szyb windowy
- 2,1m2
 tarasy balkony dach odwrócony - 82,72 m2
 kubatura
- 1751,7 m3
 rok budowy - 2003
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Budynek obecnie jest wyłączony z użytkowania.
7.

OCHRONA KONSERWATORSKA BUDYNKU

Budynek CIT w Augustowie zlokalizowany jest na terenie objętym prawną ochroną konserwatorską
w oparciu o i . 7 pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie i opiece nad zabytkami –
znajduje się na obszarze „układu urbanistycznego” miasta Augustowa wpisanego do rejestru
zabytków nieruchomych ( Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach z dnia
13-11-1980r. znak KI WKZ 534/96/d/80).
8.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKU,

Budynek CIT w Augustowie jest budynkiem użyteczności publicznej zaliczany do
budynków niskich o kategorii zagrożenia ludzi ZL III.
Obciążenie ogniowe nie przekracza 500 MJ/m2.
Obiekt stanowi jedną strefę pożarową o klasie odporności ogniowej „C”.
9.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE POSADOWIENIA BUDYNKU

Zgodnie z badaniami technicznymi podłoża gruntowego wykonanymi przez Grzegorza
Ramuta w marcu 1996r ustalono następujące warunki gruntowo- wodne:
-

grunty nasypowe zalegające do gł. 1 m poniżej poziomu terenu czyli 127,25 m n.p.m.
piaski grube zalegające do głębokości 4,5 m poniżej poziomu terenu
piaski drobnoziarniste nie przewiercone do
głębokości wykonanych odwiertów
badawczych wykonanych do głębokości 6 m poniżej poziomu terenu

Parametry geotechniczne gruntu określono metodą „A” .
Na głębokości poniżej 4,5 m od poziomu terenu
Stopień zagęszczenia piasków na poziomie posadowienia fundamentów budynku wynosi
JD = 0,5-0,6.
Fundamenty budynku posadowiono na poziomie 123,8 m n.p.m.
Woda gruntowa występuje na rzędnej 123,00 m n.p.m. i okresowo może się podnosić o
0.5 m.
10. OPIS STANU TECHNICZNEGO POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU
Przyjęto następujące „Ogólne kryteria
technicznej stanu elementów budynku”

organoleptycznej

oceny

i

klasyfikacji

8

Tabela nr 1.
Klasyfikacja stanu
technicznego
elementu

Procentowe
zużycie
elementu

dobry

0-15

zadawalający

16-30

średni

31-50

zły

51-60

awaryjny

>61

Kryterium EKSPERTYZY
Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykończenia, wyposażenia) –
jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zużycia i
uszkodzeń. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów
odpowiadają wymogom normy
Element budynku utrzymany jest należycie. Celowy jest remont bieżący
polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach, kon i wacji,
impregnacji.
W elementach budynku występują niewielkie uszkodzenia i ubytki
niezagrażające bezpieczeństwu publicznemu. Celowy jest częściowy
remont kapitalny
W elementach budynku występują znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy
i właściwości wbudowanych materiałów mają obniżoną klasę.
Wymagany kompleksowy remont kapitalny względnie wymiana.
W elementach budynku występują znaczne uszkodzenia i ubytki.
Rodzaj i zakres uszkodzeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo
konstrukcji
lub
użytkowania.
Wymagane
jest
podjęcie
natychmiastowych działań interwencyjnych.

W trakcie oględzin i inwentaryzacji budowlano konstrukcyjnej budynku stwierdzono następujące
wady i usterki:
10.1. Elewacja południowo-wschodnia – stan techniczny średni:
 na powierzchni ścian widoczne zawilgocenia i przebarwienia, cokół wystający poza lico ściany
wykonano bez obróbki blacharskiej, widoczne są zawilgocenia, porost mchów i glonów –
Zestaw zdjęć nr 1,
 nie zabezpieczona górna powierzchnia ściany zewnętrznej przed przedostawaniem się do
środka budynku wody opadowej - Zestaw zdjęć nr 2,
 fasada aluminiowo-szklana zabrudzona z widocznymi śladami zacieków – Zestaw zdjęć nr 3,
10.2. Elewacja południowo-zachodnia – stan techniczny średni:
 na powierzchni ścian widoczne zawilgocenia i przebarwienia, cokół wystający poza lico ściany
wykonano bez obróbki blacharskiej, widoczne są zawilgocenia, porost mchów i glonów –
Zestaw zdjęć nr 4,
 pod balkonem widoczne zacieli, zwisająca siatka zbrojąca z odpadającą wyprawą tynkarską –
Zestaw zdjęć nr 5,
 fasada aluminiowo-szklana zabrudzona z widocznymi śladami zacieków – Zestaw zdjęć nr 6,
10.3. Elewacja północno-wschodnia – stan techniczny średni:
 na powierzchni ścian widoczne uszkodzenia, zabrudzenia i przebarwienia pod okrągłymi
oknami wykonanymi bez parapetów zewnętrznych oraz pod pionowymi słupkami fasad
aluminiowo-szklanej ślady zacieków, cokół wystający poza lico ściany wykonano bez obróbki
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blacharskiej, widoczne są zawilgocenia, porost mchów i glonów, na ścianie pod górną
krawędzią widoczne poziome pęknięcie – Zestaw zdjęć nr 7,
 fasada aluminiowo-szklana zabrudzona z widocznymi brudnymi zaciekami – Zestaw zdjęć nr
8,
10.4. Elewacja północno-zachodnia – stan techniczny średni:
 na powierzchni ścian widoczne uszkodzenia, zabrudzenia i przebarwienia pod okrągłymi
oknami wykonanymi bez parapetów zewnętrznych oraz pod pionowymi słupkami fasad
aluminiowo-szklanej ślady zacieków, cokół wystający poza lico ściany wykonano bez obróbki
blacharskiej, widoczne są zawilgocenia, porost mchów i glonów, odpadający tynk, próg drzwi
wejściowych nie zabezpieczony przed przedostawaniem się wody pod posadzkę – Zestaw
zdjęć nr 9,
 fasada aluminiowo-szklana zabrudzona z widocznymi śladami zacieków – Zestaw zdjęć nr 10,
 nad zadaszeniem z poliwęglanu zawilgocona, brudna ściana z porostem glonów, zaciek pod
dolną krawędzią zadaszenia – Zestaw zdjęć nr 11,
10.5. Stropodach i taras nad 1 piętrem – stan techniczny zły:
 na powierzchni tarasu odspojone od podłoża płytki gresu, zaprawa klejowa i podłodze
betonowe całkowicie odspojone, pokruszone, widoczna siatka z tworzywa sztucznego zbrojąca
zdegradowaną nieszczelną izolację przeciwwodną, izolacja przeciwwodna z papy odspojona
od podłoża, na powierzchni tarasu porastająca roślinność, mchy i trawy, korytko odwadniające
skorodowane i niedrożne – Zestaw zdjęć nr 12,
 obróbki blacharskie na attykach z uszkodzeniami mechanicznymi, nieszczelne połączenia
poszczególnych blach wykonane niezgodnie z wiedzą techniczną bez wykonania tzw. rąbków
uszczelnione masą dekarską, nieszczelne przejścia przewodów wentylacyjnych przez czapki
kominów – brak kołnierza uszczelniającego, widoczne prowizoryczne uszczelnienia wokół
świetlików dachowych wykonane z taśmy dekarskiej - Zestaw zdjęć nr 13,
10.6. Zadaszenie aluminiowo-szklane nad klatką schodową – stan techniczny zły:
 nieszczelne, zwulkanizowane uszczelki, widoczne prowizoryczne próby uszczelnienia
zadaszenia i przylegających obróbek blacharskich za pomocą samoprzylepnej taśmy i masy
dekarskiej, brak kilku listew osłonowych – Zestaw zdjęć nr 14,
10.7. Taras północno-zachodni na 1 piętrze – stan techniczny zły:
 na powierzchni tarasu częściowo odspojone od podłoża płytki gresu, korytko odwadniające
skorodowane i niedrożne – Zestaw zdjęć nr 15,
 nieszczelne przejścia przewodów wentylacyjnych przez poziome powierzchnie tarasu – brak
kołnierza uszczelniającego – Zestaw zdjęć nr 16,
10.8. Taras północno-wschodni na 1 piętrze – stan techniczny zły:
 na powierzchni tarasu częściowo odspojone od podłoża płytki gresu, korytko odwadniające
skorodowane i niedrożne, porost krzewów i traw na powierzchni tarasu – Zestaw zdjęć nr 17,
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nieszczelne przejścia przewodów wentylacyjnych przez poziome powierzchnie tarasu – brak
kołnierza uszczelniającego – Zestaw zdjęć nr 18,
10.9. Pomieszczenia wewnętrzne na 2 piętrze – stan techniczny zadawalający
 na klatce schodowej pomiędzy 2 piętrem a 1 piętrem zabrudzone ściany i biegi schodowe, na
posadzce widoczne ślady po zastoinach wody – Zestaw zdjęć nr 19,


10.10. Pomieszczenia wewnętrzne na 1 piętrze – stan techniczny zadawalający
 na klatce schodowej pomiędzy 1 piętrem a parterem zabrudzone biegi schodowe, na
posadzce i na cokoliku widoczne ślady po zaciekach, odspojony tynk – Zestaw zdjęć nr 20,
 na stropie przy fasadzie północno-zachodniej widoczne ślady przecieków wody, odspojony
tynk i łuszcząca się farba – Zestaw zdjęć nr 21,
 na ścianach w łazience pod stropem ślady zacieków – Zestaw zdjęć nr 22,
10.11. Pomieszczenia wewnętrzne na parterze – stan techniczny zadawalający
 na klatce schodowej pomiędzy parterem a piwnicą odpadający tynk i zacieki na ścianie
zewnętrznej – Zestaw zdjęć nr 23,
 na stropie w przedsionku oraz w dużej Sali operacyjnej pod tarasem od strony północnowschodniej i pod pomieszczeniami na 1 piętrze widoczne rdzawe zacieki wody z odspojonym
tynkiem i łuszczącą się farbą – Zestaw zdjęć nr 24,
 na stropie w małej sali operacyjnej pod tarasem od strony północno-zachodniej widoczne
rdzawe zacieki wody z odspojonym tynkiem i łuszczącą się farbą – Zestaw zdjęć nr 25,
10.12. Pomieszczenia wewnętrzne w piwnicy – stan techniczny zły
 na ścianach wszystkich pomieszczeń w piwnicy w strefie przypodłogowej widoczne
utrzymujące się zawilgocenie odspojony kruszący się tynk, i farba, ogniska rozwoju grzybów
domowych, wyczuwalny zapach stęchlizny - Zestaw zdjęć nr 26,
 na ścianie zewnętrznej w węźle cieplnym pionowa rysa – Zestaw zdjęć nr 27,
10.13. Instalacje wewnętrzne
 instalacja wodna – stan techniczny dobry – zdemontowana część wyposażenia w kiosku na 1
piętrze - Zestaw zdjęć nr 28,
 instalacja kanalizacyjna – stan techniczny średni – zdemontowana część wyposażenia w
kiosku na 1 piętrze, nieszczelne odprowadzenia wody z tarasów i dachu odwróconego,
konieczność przepompowywania nieczystości płynnych z publicznych toalet na poziomie
piwnic do wyżej usytuowanego kanału ściekowego – Zestaw zdjęć nr 29,
 instalacja centralnego ogrzewania – stan techniczny dobry – Zestaw zdjęć nr 30,
 instalacja elektryczna i niskoprądowa - – stan techniczny dobry – uszkodzane instalacje
sterujące w węźle cieplnym, zdemontowana część wyposażenia w kiosku na 1 piętrze –
Zestaw zdjęć nr 31
Miejsca stwierdzonych wad i usterek przedstawiono w Załączniku 1.
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11. OPIS WYKONANYCH ODKRYWEK I BADAŃ
11.1. Odkrywka nr 1 – warstwy posadzkowe tarasu na 2 piętrze – Zestaw zdjęć nr 32,

Stwierdzono następujące warstwy posadzkowe – patrząc od góry:
 odspojone płytki gresu ułożone na zdegradowanym kleju
 nieszczelna izolacja przeciwwodna szlamowa
z widoczną siatką z tworzywa
sztucznego
 warstwa zawilgoconego kruszącego się jastrychu bez zbrojenia,
 folia PCV
 ocieplenie z polistyrenu ekstradowanego gr. 10 cm,
 strop żelbetowy
Do wykonanej odkrywki napływała woda zalegająca na stropie
Pod drzwiami wejściowymi na taras brak pionowego wywinięcia izolacji umożliwia przenikanie
wody do wnętrza budynku.
11.2. Odkrywka nr 2 – warstwy posadzkowe północno-zachodniego tarasu na 1 piętrze –
Zestaw zdjęć nr 33,

Stwierdzono następujące warstwy posadzkowe – patrząc od góry:
 odspojone płytki gresu ułożone na zdegradowanym kleju
 nieszczelna izolacja przeciwwodna szlamowa
z widoczną siatką z tworzywa
sztucznego
 warstwa zawilgoconego kruszącego się jastrychu bez zbrojenia,
 folia PCV
 ocieplenie z polistyrenu ekstradowanego gr. 10 cm,
 strop żelbetowy
Do wykonanej odkrywki napływała woda zalegająca na stropie
Pod drzwiami wejściowymi na taras brak pionowego wywinięcia izolacji umożliwia przenikanie
wody do wnętrza budynku.
11.3. Odkrywka nr 3 – warstwy posadzkowe północno-wschodniego tarasu na 1 piętrze –
Zestaw zdjęć nr 34,

Stwierdzono następujące warstwy posadzkowe – patrząc od góry:
 odspojone płytki gresu ułożone na zdegradowanym kleju
 nieszczelna izolacja przeciwwodna szlamowa
z widoczną siatką z tworzywa
sztucznego
 warstwa zawilgoconego kruszącego się jastrychu bez zbrojenia,
 folia PCV
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 ocieplenie z polistyrenu ekstradowanego gr. 10 cm,
 strop żelbetowy
Do wykonanej odkrywki napływała woda zalegająca na stropie
Pod drzwiami wejściowymi na taras brak pionowego wywinięcia izolacji umożliwia przenikanie
wody do wnętrza budynku.
11.4. Odkrywka nr 4 – warstwy posadzkowe w piwnicy – Zestaw zdjęć nr 35,

Stwierdzono następujące warstwy posadzkowe – patrząc od góry:
 płytki gresu ułożone na zaprawie klejowej,
 warstwa jastrychu bez zbrojenia gr. 4 cm,
 folia PCV
 ocieplenie z polistyrenu ekstradowanego gr. 5 cm,
 2 x papa
 Chudy beton gr. 10 cm
 piach
11.5. Odkrywka nr 5 – ściana zewnętrzna w piwnicy – Zestaw zdjęć nr 36,

Stwierdzono następujące warstwy – patrząc od zewnątrz:
 Izolacja przeciwwilgociowa Abizol R+P,
 ścianka dociskowa ocieplenia gr. 12 cm,
 styrodur gr. 8 cm
 bloczki betonowe gr. 25 cm
Miejsca wykonanych odkrywek przedstawiono w Załączniku 1.
11.6. Pomiar wilgotności ścian w piwnicy – Zestaw zdjęć nr 37,

Pomiar wilgotności ścian w piwnicy na wysokości ok. 20-30cm powyżej posadzki
Nr pomiaru

Miejsce pomiaru

Wilgotność w %

1

korytarz

6.5

2

korytarz

7,9

3

węzeł cieplny

8,0

4

węzeł cieplny

7,7

5

magazynek

6,7

13

6
7

WC dla

7.4

niepełnosprawnych
WC damskie

7,9

Zgodnie z normami dopuszczalna wilgotność murów z cegły ceramicznej może wynosić
3%
W tabeli poniżej podano stopnie zawilgocenia murów ceglanych.
Klasyfikacja stopni zawilgocenia murów
Stopień zawilgocenia murów ceglanych
I

0-3%

mury o dopuszczalnej wilgotności

II

3%-5%

mury o podwyższonej wilgotności

III

5%-8%

mury średnio wilgotne

IV

8%-12%

mury mocno wilgotne

V

>12%

mury mokre

wynikami badań wilgotność murów w piwnicy wykazały że ich wilgotność wynosi od 6,5 %
od 8,0% więc klasyfikują się wg powyższej tabeli jako mury średnio mokre.
Miejsca wykonania pomiarów wilgotności przedstawiono w Załączniku 1.
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12. OBLICZENIA
SPRAWDZAJĄCE
ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU

IZOLACYJNOŚCI

TERMICZNEJ

PRZEGRÓD

Poniżej przedstawiono wyniki obliczeń współczynników przenikania termicznego przegród
zewnętrznych budynku:
Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych
Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych
Kody Element
Materiał

Opis

d



R

Uc

m

W/(m•K)

m 2•K/W

W/(m •K)

2

Ściana zewnętrzna

1

60

Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy
strumień ciepła)

0,04

-

1

Tynk systemowy

0,003

0,800

0,004

-

2

Płyta styropianowa

0,100

0,036

2,778

-

3

Cegła pełna zwykła

0,250

0,780

0,321

-

4

Tynk gipsowo-piaskowy

0,015

0,800

0,019

-

61

Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy
strumień ciepła)

0,13

-

3,29

0,30

Grubość całkowita i Uk

0,37

-

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami dla ścian zewnętrznych pomieszczeń o
temperaturze wewnętrznej i ≥ 16°C współczynnik przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2
· K)] powinien wynosić Uc(max) = 023 W/(m2•K). ( od 1 stycznia 2017r.)
Ukist. = 0,30 W/(m2•K) > 0,23 W/(m2•K) co nie spełnia wymogu obowiązującej obecnie
normy.
Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych
Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych
Kody Element
Materiał

Opis

d
m

R

Uc

m •K/W

W/(m •K)


W/(m•K)

2

2

Ściana zewnętrzna stan projektowany

2

60

Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy
strumień ciepła)

0,04

-

1

Tynk systemowy

0,003

0,800

0,004

-

2

Płyta styropianowa

0,140

0,036

3,889

-

3

Cegła pełna zwykła

0,250

0,780

0,321

-
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4

Tynk gipsowo-piaskowy

61

Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy
strumień ciepła)

Grubość całkowita i Uk

0,015

0,800

0,41

-

0,019

-

0,13

-

4,40

0,23

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami dla ścian zewnętrznych pomieszczeń o
temperaturze wewnętrznej i ≥ 16°C współczynnik przenikania ciepła UC(max) [W/(m2
· K)] powinien wynosić Uc(max) = 023 W/(m2•K). ( od 1 stycznia 2017r.)
Po dodatkowym ociepleniu ścian zewnętrznych metodą lekko-mokrą styropianem
gr. min. 4 cm Ukproj. = 0,23 W/(m2•K) = 0,23 W/(m2•K) co spełnia wymogi
obowiązującej obecnie normy.
Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych
Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych
Kody Element
Materiał

Opis

d



R

Uc

m

W/(m•K)

m 2•K/W

W/(m •K)

2

Ściana zewnętrzna piwnic – stan istniejący

3

60

Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy
strumień ciepła)

0,04

-

1

Mur z cegły ceramicznej pełnej

0,120

0,770

0,156

-

2

Płyta styropianowa

0,100

0,036

2,778

-

3

Cegła pełna zwykła

0,250

0,780

0,321

-

4

Tynk gipsowo-piaskowy

0,015

0,800

0,019

-

61

Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy
strumień ciepła)

0,13

-

3,44

0,29

Grubość całkowita i Uk

0,49

-

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami dla ścian zewnętrznych pomieszczeń o
temperaturze wewnętrznej i ≥ 16°C współczynnik przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2
· K)] powinien wynosić Uc(max) = 023 W/(m2•K). ( od 1 stycznia 2017r.)
Ukist. = 0,29 W/(m2•K) > 0,23 W/(m2•K) co nie spełnia wymogu obowiązującej obecnie
normy.
Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych
Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych
Kody Element
Materiał
4

Opis

d
m

R

Uc

m •K/W

W/(m •K)


W/(m•K)

2

2

Ściana zewnętrzna piwnic – stan projektowany

16

60

Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy
strumień ciepła)

0,04

-

1

Mur z cegły ceramicznej pełnej

0,120

0,770

0,156

-

2

Płyta styropianowa

0,140

0,036

3,889

-

3

Cegła pełna zwykła

0,250

0,780

0,321

-

4

Tynk gipsowo-piaskowy

0,015

0,800

0,019

-

61

Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy
strumień ciepła)

0,13

-

4,55

0,22

Grubość całkowita i Uk

0,53

-

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami dla ścian zewnętrznych pomieszczeń o
temperaturze wewnętrznej i ≥ 16°C współczynnik przenikania ciepła UC(max) [W/(m2
· K)] powinien wynosić Uc(max) = 023 W/(m2•K). ( od 1 stycznia 2017r.)
Po dodatkowym ociepleniu ścian zewnętrznych piwnic styropianem gr. min. 4 cm
Ukproj. = 0,22 W/(m2•K) < 0,23 W/(m2•K) co spełnia wymogi obowiązującej obecnie
normy.
Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych
Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych
Kody Element
Materiał

Opis

d
m

R

Uc

m •K/W

W/(m •K)


W/(m•K)

2

2

Strop zewnętrzny – stan istniejący

5

60

Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła
w dół)

0,04

-

1

Gres na kleju

0,007

1,000

0,007

-

2

Jastrych

0,100

1,000

0,100

-

3

Płyta styroduru

0,100

0,036

2,778

-

4

Strop

0,180

2,500

0,072

-

5

Tynk gipsowo-piaskowy

0,015

0,800

0,019

-

61

Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła
w dół)

0,10

-

3,12

0,32

Grubość całkowita i Uk

0,40

-
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Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami dla stropodachów zewnętrznych
pomieszczeń o temperaturze wewnętrznej i ≥ 16°C współczynnik przenikania ciepła
UC(max) [W/(m2 · K)] powinien wynosić Uc(max) = 018 W/(m2•K). ( od 1 stycznia
2017r.)
Ukist. = 0,32 W/(m2•K) > 0,18 W/(m2•K) co nie spełnia wymogu obowiązującej obecnie
normy.
Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych
Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych
Kody Element
Materiał

Opis

d
m

R


2

W/(m•K) m •K/W

Uc
2

W/(m •K)

Strop zewnętrzny - stan projektowany

6

60

Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień
ciepła w dół)

0,04

-

1

Gres

0,007

1,000

0,007

-

2

Jastrych

0,100

1,000

0,100

-

3

Płyta styrodutu

0,200

0,036

5,556

-

4

Strop

0,180

2,500

0,072

-

5

Tynk gipsowo-piaskowy

0,015

0,800

0,019

-

61

Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień
ciepła w dół)

0,10

-

5,89

0,17

Grubość całkowita i Uk

0,50

-

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami dla stropodachów zewnętrznych
pomieszczeń o temperaturze wewnętrznej i ≥ 16°C współczynnik przenikania ciepła
UC(max) [W/(m2 · K)] powinien wynosić Uc(max) = 018 W/(m2•K). ( od 1 stycznia
2017r.)
Po dodatkowym ociepleniu stropodachów np. styrodurem gr. min. 10cm
Ukproj. = 0,17 W/(m2•K) < 0,18 W/(m2•K) co spełnia wymogi obowiązującej obecnie
normy.
Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych
Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych
Kody Element
Materiał

Opis

d
m

R


2

W/(m•K) m •K/W

Uc
2

W/(m •K)

Podłoga na gruncie – stan istniejący
7

60

Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień
ciepła w dół)

0,00

-
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1

Terakota

0,008

1,000

0,008

-

2

Jastrych

0,040

1,000

0,040

-

3

Styrodur

0,050

0,036

1,389

-

4

Papa podwójnie bez posypania
żwirkiem

0,010

0,180

0,056

-

2

Jastrych

0,100

1,000

0,100

-

61

Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień
ciepła w dół)

0,17

-

1,76

0,57

Grubość całkowita i Uk

0,21

-

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami dla podług na gruncie pomieszczeń o
temperaturze wewnętrznej i ≥ 16°C współczynnik przenikania ciepła UC(max) [W/(m2
· K)] powinien wynosić Uc(max) = 030 W/(m2•K).
Ukist. = 0,57 W/(m2•K) > 0,30 W/(m2•K) co nie spełnia wymogu obowiązującej obecnie
normy.
Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych
Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych
Kody Element
Materiał

Opis

d
m

R

Uc

m •K/W

W/(m •K)


W/(m•K)

2

2

Podłoga na gruncie, przegroda jednorodna

1

60

Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień
ciepła w dół)

0,00

-

1

Terakota

0,008

1,000

0,008

-

2

Jastrych

0,040

1,000

0,040

-

3

Styrodur

0,110

0,036

3,056

-

4

Papa podwójnie bez posypania żwirkiem

0,010

0,180

0,056

-

2

Chudy beton

0,100

1,000

0,100

-

61

Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień
ciepła w dół)

0,17

-

3,43

0,29

Grubość całkowita i Uk

0,27

-

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami dla na gruncie pomieszczeń o
temperaturze wewnętrznej i ≥ 16°C współczynnik przenikania ciepła UC(max) [W/(m2
· K)] powinien wynosić Uc(max) = 030 W/(m2•K).
Po dodatkowym ociepleniu podłogi na gruncie np. styrodurem gr. min. 6 cm
Ukproj. = 0,29 W/(m2•K) < 0,30 W/(m2•K) co spełnia wymogi obowiązującej obecnie
normy.
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13. ANALIZA UDOSTĘPNIONEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDYNKU
Po przeprowadzeniu analizy udostępnionej dokumentacji technicznej stwierdzono między innymi
następujące niedociągnięcia i braki wpływające niekorzystnie na trwałość elementów budowlanych
budynku i na przyśpieszone pogarszanie się właściwości użytkowych i eksploatacyjnych:


niezgodne z wiedzą techniczną zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych w tym:
o brak zaprojektowania na tarasach warstwy spadkowej bezpośrednio na górnej powierzchni
stropów o spadku min. 2 %,
o brak zaprojektowania na warstwie spadkowej paroizolacji np. z folii,
o brak zaprojektowania izolacji przeciwwodnej na górnej powierzchni np. z masy asfaltowopolimerowej zastosowano tylko warstwę rozdzielającą z folii zakładając że jedyną izolacją
przeciwwodną tarasu jest izolacja szlamowa pod płytkami ceramicznymi,
o błędne zaprojektowanie poziomu posadowienia i rodzaju drzwi wejściowych na tarasy
uniemożliwiające pionowe wywiniecie izolacji przeciwwodnej powyżej poziomu posadzki na
tarasach ( brak ciągłości izolacji) powodujące przenikanie wody do wnętrza pomieszczeń,
o nie zaprojektowano dylatacji przeciwskurczowych warstw pod posadzkowych na tarasach,
o nie zaprojektowano izolacji przeciwwodnej ścian zewnętrznych piwnic przed wodami
opadowymi przenikającymi do wnętrza budynku,
o nie zaprojektowano parapetów zewnętrznych okrągłych okien ułatwiając przenikanie wody
do wnętrza budynku i tworzenie się brudnych zacieków na elewacji
o nie zaprojektowano zabezpieczenia górnej powierzchni wystającego poza lico ścian
zewnętrznych cokołu za pomocą obróbki blacharskiej, ułatwiając przenikanie wody do
wnętrza budynku i tworzenie się brudnych zacieków na elewacji oraz porost mchów i
glonów,
o nie zaprojektowano obróbki blacharskiej na połączeniu zadaszenia z poliwęglanu ze ścianą
elewacyjną powodując jej zawilgocenie i powstawanie brudnych zacieków i porost mchów i
glonów,
o nie zaprojektowano obróbek krawędziowych balkonu powodując przedostawanie się wody
pod balkon w warstwy ocieplenia i wyprawy tynkarskiej,
o udostępniona dokumentacja projektowa jak na rozbudowaną i skomplikowaną formę
architektoniczną budynku oraz zastosowanie różnorodnych materiałów i technologii jest
zbyt mało szczegółowa, nie zawiera wszystkich detali przedstawiających rozwiązania
miejsc newralgicznych, których niewłaściwe wykonanie wpływa na pogorszenie trwałości i
właściwości użytkowych budynku.

14. ANALIZA ODSTĘPSTW
TECHNICZNĄ BUDYNKU

MIEDZY

STANEM

ISTNIEJĄCYM

A

DOKUMENTACJĄ

Po przeprowadzeniu analizy udostępnionej dokumentacji technicznej i stanu istniejącego budynku
stwierdzono między innymi następujące odstępstwa stanu istniejącego od dokumentacji
projektowej:


świetlik aluminiowo-szklany nad klatką schodową wykonany niezgodnie z rozwiązaniami
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systemowymi Firmy Reynaers przeznaczonymi do zabudów dachów skośnych, o małym
nachyleniu połaci - należało zastosować system np. system CW 50 – RA o niskich poziomych
szprosach, ułatwiający spływ wody opadowej – patrz rys. poniżej:






górna powierzchnia cokoliku wykonana niezgodnie z projektem, bez spadku w kierunku
zewnętrznym,
nie wykonano zbrojenia podłoży betonowych (szlicht) pod posadzki tarasów i dachu
odwróconego,
nie wykonano kołnierzy uszczelniających przejść przewodów wentylacyjnych przez czapki
kominowe,
nie zabudowano górnej powierzchni ściany zewnętrznej na parterze ( od strony południowozachodniej) umożliwiając jej zawilgocenie i przedostawanie się wody opadowej do wnętrza
budynku – patrz fotografie poniżej:

15. PRZYCZYNY POWSTANIA STWIERDZONYCH WAD I USTEREK BUDYNKU
Analiza wyników wykonanych badań, pomiarów i odkrywek uszkodzonych elementów
budowlanych budynku Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Rynek Zygmunta Augusta w
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Augustowie pozwala określić następujące przyczyny ich powstania:






zawilgocenie, zacieki i zabrudzenia ścian zewnętrznych spowodowane są miedzy innymi
brakiem parapetów zawietrznych (obróbek blacharskich) pod oknami, pod zabudową
aluminiowo-szklaną, na cokoliku w strefie przyziemia, na ścianie nad daszkiem z poliwęglanu,
brak obróbek krawędziowych balkonu na 2 piętrze, niezgodne z wiedzą techniczną nieszczelne
połączenia poszczególnych pasów obróbek blacharskich na attykach, czapkach kominowych –
bez wykonania połączeń na tzw. „rąbek”,
zawilgocenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych na poziomie piwnic powstało na skutek braku
skutecznej izolacji przeciwwodnej - poziomej pod posadzką i pionowej na ścianach
zewnętrznych umożliwiający przenikanie wód opadowych i gruntowych do wnętrza budynku,
zawilgocenie ścian i stropów wewnątrz budynku to wynik nieszczelnej, całkowicie
zdegradowanej izolacji przeciwwodnej
tarasów i dachu odwróconego. Wpływ na
nieskuteczność izolacji przeciwwodnej tarasów i dachu odwróconego ma również
nieprzestrzeganie zasad wiedzy technicznej na etapie projektowania (brak warstw
spadkowych, brak możliwości wykonania uszczelnienia pod drzwiami zewnętrznymi) jak i na
etapie wykonawstwa,

16. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
Stwierdzony stan techniczny głównych elementów konstrukcyjnych budynku należy określić jako
dobry, nie zagrażający życiu i zdrowiu ludzi.
Żelbetowa i murowana konstrukcja nośna budynku nie wykazuje uszkodzeń, odkształceń,
przemieszczeń i osiadań świadczących o przekroczeniu stanów granicznych nośności i stanów
granicznych przydatności do użytkowania.
Żelbetowe, monolityczne stropy nie wykazują uszkodzeń i odkształceń świadczących o
przekroczeniu stanów granicznych nośności i stanów granicznych przydatności do użytkowania.
Zewnętrzne i wewnętrzne murowane ściany nośne nie wykazują pęknięć i rys spowodowanych
nierównomiernym osiadaniem lub przekroczeniem stanów granicznych nośności i stanów
granicznych przydatności do użytkowania.
Stwierdzony stan zawilgocenia i zagrzybienia elementów konstrukcyjnych budynku nie zagraża
obecnie bezpieczeństwu elementów konstrukcyjnych budynku, są one jeszcze w pełni przydatne
do dalszej bezpiecznej eksploatacji.
Nieszczelne izolacje przeciwwodne tarasów, dachu odwróconego, oraz ścian i posadzek na
poziomie piwnic, nieszczelne obróbki blacharskie lub ich brak powodują zawilgocenie i
zagrzybienie budynku, pogarszając z upływem czasu jego stan techniczny i wpływając na wzrost
zagrożenia życia i zdrowia ludzi.

Zapewnienie dalszego bezpiecznego użytkowania budynku wymaga w związku z
powyższym podjęcia w najbliższym czasie prac
remontowo-naprawczych w
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zakresie proponowanym w poniższym punkcie.
17. WARIANTOWE ZALECENIA SPOSOBU WYKONANIA NAPRAW, STWIERDZONYCH WAD
I USTEREK BUDYNKU W TYM PROPOZYCJE PRZEBUDOWY POSZCZEGÓLNYCH
ELEMENTÓW LUB CAŁEGO BUDYNKU
Proponuje się przeprowadzenie prac modernizacyjno-naprawczych w następujących wariantach:
Wariant I – naprawa stanu istniejącego w następującym zakresie:
 wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych z dodatkowym ich dociepleniem
dostosowującym ich izolacyjność termiczną do obecnie obowiązujących przepisów,
 wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzek w piwnicy z dodatkowym ich dociepleniem
dostosowującym ich izolacyjność termiczną do obecnie obowiązujących przepisów,
 wykonanie docieplenia murowanych ścian zewnętrznych dostosowującym ich izolacyjność
termiczną do obecnie obowiązujących przepisów,
 wykonanie naprawy izolacji przeciwwodnej tarasów z dodatkowym ich dociepleniem
dostosowującym ich izolacyjność termiczną do obecnie obowiązujących przepisów,
 wymiana świetlika nad klatką schodową na dachową zabudowę systemową aluminiowoszklaną,
 naprawa zawilgoconych stropów i ścian
Wariant II – naprawa stanu istniejącego i przebudowa budynku w następującym zakresie:
 wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych z dodatkowym ich dociepleniem
dostosowującym ich izolacyjność termiczną do obecnie obowiązujących przepisów,
 wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzek w piwnicy z dodatkowym ich dociepleniem
dostosowującym ich izolacyjność termiczną do obecnie obowiązujących przepisów,
 wykonanie docieplenia murowanych ścian zewnętrznych dostosowującym ich izolacyjność
termiczną do obecnie obowiązujących przepisów,
 wykonanie zabudowy tarasów na poziomie 1 piętra w systemie aluminiowo-szklanym,
 naprawa posadzek na zabudowanych tarasach na 1 piętrze,
 wykonanie naprawy izolacji przeciwwodnej tarasu na 2 piętrze z dodatkowym ich
dociepleniem dostosowującym ich izolacyjność termiczną do obecnie obowiązujących
przepisów,
 wymiana świetlika nad klatką schodową na dachową zabudowę systemową aluminiowoszklaną,
 naprawa zawilgoconych stropów i ścian
Wariant III – naprawa stanu istniejącego i przebudowa budynku w następującym zakresie:
 wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych z dodatkowym ich dociepleniem
dostosowującym ich izolacyjność termiczną do obecnie obowiązujących przepisów,
 wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzek w piwnicy z dodatkowym ich dociepleniem
dostosowującym ich izolacyjność termiczną do obecnie obowiązujących przepisów,
 wykonanie docieplenia murowanych ścian zewnętrznych dostosowującym ich izolacyjność

23

termiczną do obecnie obowiązujących przepisów,
 wykonanie zabudowy tarasów na poziomie 1 i 2 piętra w systemie aluminiowo-szklanym,
 naprawa posadzek na zabudowanych tarasach na 1 i 2 piętrze,
 naprawa zawilgoconych stropów i ścian,
Wariant IV – naprawa stanu istniejącego i przebudowa budynku w następującym zakresie:
 wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych z dodatkowym ich dociepleniem
dostosowującym ich izolacyjność termiczną do obecnie obowiązujących przepisów,
 wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzek w piwnicy z dodatkowym ich dociepleniem
dostosowującym ich izolacyjność termiczną do obecnie obowiązujących przepisów,
 wykonanie docieplenia murowanych ścian zewnętrznych dostosowującym ich izolacyjność
termiczną do obecnie obowiązujących przepisów,
 wykonanie zabudowy tarasów na poziomie 1 piętra w systemie aluminiowo-szklanym,
 naprawa posadzek na zabudowanych tarasach na 1 piętrze,
 przebudowa tarasu na 2 piętrze na niedostępny stropodach – z wykonaniem naprawy
izolacji przeciwwodnej z dodatkowym dociepleniem dostosowującym ich izolacyjność
termiczną do obecnie obowiązujących przepisów,
 wymiana świetlika nad klatką schodową na dachową zabudowę systemową aluminiowoszklaną,
 naprawa zawilgoconych stropów i ścian
Szczegółowy zakres robót dla poszczególnych wariantów naprawy i przebudowy budynku
przedstawiono poniżej;
Wariant I

17.1. Naprawa zewnętrznej izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych budynku z












jednoczesnym ich dociepleniem
rozebranie podłoża z kostki brukowej
odkopanie ścian zewnętrznych budynku do spodu ław fundamentowych,
rozebranie ścianki dociskowej z cegły gr. 12 cm,
rozebranie izolacji termicznej z polistyrenu ekstradowanego,
przygotowanie podłoża do wykonania nowej izolacji z papy termozgrzewalnej –
oczyszczenie i wyrównanie (otynkowanie) zaprawą cementową typu CC z dodatkiem
polimerów,
wykonanie fazowania ostrych krawędzi na przecięciu pionowych i poziomych płaszczyzn
ścian i ław fundamentowych i pionowych zewnętrznych narożach ścian,
wykonanie wyobleń na przejściu poziomej płaszczyzny ławy w pionową płaszczyznę ściany
i na pionowych wewnętrznych załamaniach ścian szpachlówką na bazie cementu z
dodatkiem polimerów i środków uszczelniających
tak przygotowaną powierzchnię ściany zagruntować asfaltowym roztworem gruntującym
modyfikowanym kauczukiem SBS pod papy zgrzewalne i bitumiczne masy powłokowe,
wyklejenie 2 warstw zgrzewalnej papy podkładowej modyfikowanej kauczukiem SBS z
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wywinięciem na ławy fundamentowe i na cokoły budynku do wys. min. 30cm powyżej
poziomu terenu,
wykonanie pionowej izolacji termicznej ścian fundamentowych polistyrenem
ekstrudowanym gr. 14 cm ( z wykorzystaniem poprzedniego ocieplenia)
ułożenie na ocieplonej ścianie maty drenującej,
zasypanie wykopu piaskiem z ubiciem warstwami,
ponowne ułożenie podłoża z kostki brukowej

17.2. Naprawa poziomej izolacji przeciwwodnej posadzki w piwnicy
 rozbiórka instalacji i urządzeń sanitarnych wraz z węzłem cieplnym i elektrycznych
 rozbiórka ścian działowych w piwnicy (po wcześniejszym demontażu instalacji
elektrycznych i sanitarnych)
 skucie warstw posadzkowych wraz z rozbiórką ocieplenia i izolacji z papy,
 usuniecie gruntu do poziomu ław fundamentowych,
 przygotowanie podłoża ścian fundamentowych poniżej poziomu posadzki do wykonania
nowej izolacji z papy termozgrzewalnej – oczyszczenie i wyrównanie (otynkowanie)
zaprawą cementową typu CC z dodatkiem polimerów,
 wykonanie fazowania ostrych krawędzi na przecięciu pionowych i poziomych płaszczyzn
ścian i ław fundamentowych i pionowych zewnętrznych narożach ścian,
 wykonanie wyobleń na przejściu poziomej płaszczyzny ławy w pionową płaszczyznę ściany
i na pionowych wewnętrznych załamaniach ścian szpachlówką na bazie cementu z
dodatkiem polimerów i środków uszczelniających
 tak przygotowaną powierzchnię ściany zagruntować asfaltowym roztworem gruntującym
modyfikowanym kauczukiem SBS pod papy zgrzewalne i bitumiczne masy powłokowe,
 wyklejenie 2 warstw zgrzewalnej papy podkładowej modyfikowanej kauczukiem SBS z
wywinięciem na ławy fundamentowe i na zewnętrzne ściany fundamentowe powyżej
poziomu projektowanej posadzki,
 wykonanie pionowej izolacji termicznej ścian fundamentowych polistyrenem
ekstrudowanym gr. 10 cm,
 ułożenie na ocieplonej ścianie maty drenującej,
 zasypanie wykopu piaskiem z ubiciem warstwami do rzędnej dolnego poziomu płyty
podposadzkowej,
 wykonanie podkładu pod posadzki z betonu B20 gr. 15 cm zbrojonego siatką z prętów fi 10
w oczkach 15 x 15 cm,
 tak wykonane podłoże zagruntować asfaltowym roztworem gruntującym modyfikowanym
kauczukiem SBS pod papy zgrzewalne i bitumiczne masy powłokowe,
 wyklejenie 2 warstw zgrzewalnej papy podkładowej modyfikowanej kauczukiem SBS z
połączeniem z wcześniej wykonaną izolacja z papy na ścianach zewnętrznych,
 wykonanie warstwy dociskowej na izolacji poziomej z papy z betonu B20 gr. 5 cm zbrojonej
siatką stalową f 4,5 mm,
 wymurowanie ścian działowych z cegły dziurawki,
 wykonanie poziomej izolacji termicznej z polistyrenu ekstradowanego gr. min. 11cm ( z
wykorzystaniem poprzedniego ocieplenia)
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 ułożenie warstwy rozdzielającej z folii PCV gr. 0,2 mm,
 wykonanie jastrychu gr. 5 cm zbrojonego siatką z prętów fi 4,5 mm lub włóknami
polipropylenowymi,
 wykonanie tynków i okładzin na ścianach działowych (po wcześniejszym uzupełnieniu
instalacji elektrycznych i sanitarnych)
 ponowny montaż urządzeń sanitarnych i elektrycznych
 wykonanie okładzin podłogowych z gresu na zaprawie klejowej,
 wykonanie robót malarskich,
17.3.
Docieplenie murowanych ścian elewacyjnych budynku:
 mycie i odgrzybienie ścian elewacyjnych,
 wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych np. metodą lekko-mokrą np. w następujący
sposób:
- mocowanie dodatkowych płyt styropianowych gr. min 4 cm odmiany EPS 80-036 stosując
zaprawę klejową do styropianu a następnie mocować płyty styropianowe łącznikami
mechanicznymi wbijanymi ze standardową strefą rozporu lub z trzpieniem stalowym w ilości
4 sztuk na 1 m2 ściany. W strefie narożnej budynku – 1,5 m od narożnika łączniki należy
zagęścić do 6 sztuk na 1 m2 ściany.
- wykonać nowe obróbki blacharskie i parapety okienne oraz parapety pod dolną krawędzią
fasad aluminiowo-szklanych z blachy aluminiowej lub stalowej powlekanej dostosowane do
grubości ocieplenia.
- wykonanie warstwy zbrojącej stosując zaprawę klejową zbrojoną siatką z włókna szklanego
- Dla ścian ponad cokołem:
- wykonanie wierzchniej warstwy elewacyjnej np. tynkiem silikatowym po wcześniejszym
zagruntowaniu podłoża preparatem gruntującym pod tynki elewacyjne,
- malowanie tynku po wcześniejszym zagruntowaniu preparatem gruntującym pod farby
elewacyjne powierzchni tynków np. farbą silikatową,
- Dla ścian cokołu:
- wykonanie wierzchniej warstwy elewacyjnej np. wyprawą z tynku mozaikowego.
17.4. Naprawa izolacji przeciwwodnej na tarasach i na dachu odwróconym
 rozebranie istniejących warstw posadzkowych na tarasach i na dachu odwróconym do
poziomu stropów żelbetowych,
 demontaż drzwi wyjściowych na tarasy
 sprawdzenie stanu górnej powierzchni stropów i w razie stwierdzenia odsłoniętego,
skorodowanego zbrojenia wykonanie robót naprawczych jak poniżej:
- po dokonaniu oględzin oczyszczonych elementów konstrukcyjnych i potwierdzeniu
zakresu i sposobu naprawy – uzupełnienie ubytków stali zbrojeniowej i betonu
systemowymi zaprawami mineralnymi PCC klasy R3 z domieszką polimerów do
naprawy konstrukcji żelbetowych. w następujący sposób:
- w miejscach znacznego skorodowania stali zbrojeniowej ( przerwanie ciągłości i ubytki
średnicy) należy uzupełnić stal zbrojeniową poprzez dospawanie spoiną pachwinową
nowego pręta do pręta istniejącego zachowując minimalną długość zakładu spawanych
prętów zgodnie z rysunkiem poniżej.
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- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej za pomocą
modyfikowanej tworzywem sztucznym, 1 komponentową, (na bazie cementu) powłoką
antykorozyjną stali zbrojeniowej stanowiącą część systemu PCC
- naniesienie polimerowo – cementowej warstwy szczepnej na naprawianą powierzchnię,
- naniesienie zaprawy reprofilacyjnej, 1 komponentowej modyfikowanej tworzywem
sztucznym na bazie frakcjonowanego piasku kwarcowego i cementu stanowiącą część
systemu PCC,
- naniesienie szpachlówki, warstwy wygładzającej, modyfikowanej tworzywem sztucznym
na bazie frakcjonowanego piasku kwarcowego o uziarnieniu do 0,5 mm i cementu stanowiącą część systemu PCC,
wykonanie podwyższenia progów drzwi wyjściowych na tarasy o min. 15 cm z betonu lub
cegły pełnej dla umożliwienia wywinięcia izolacji przeciwwodnej w pionie powyżej poziomu
posadzki tarasów,
wykonanie szlicht spadkowych na warstwie szczepnej o spadku min. 2% w kierunku
projektowanych odwodnień za pomocą dwupoziomowych wpustów dachowych np. z
jastrychu cementowego klasy min. C20 – min. gr. 3 cm,
tak wykonaną warstwę spadkową zagruntować asfaltowym roztworem gruntującym
modyfikowanym kauczukiem SBS pod papy zgrzewalne i bitumiczne masy powłokowe,
wyklejenie 2 warstw zgrzewalnej papy podkładowej modyfikowanej kauczukiem SBS z
wywinięciem na ściany na wysokość nim. 15 cm powyżej poziomu tarasów
ułożenie warstwy termoizolacji z polistyrenu ekstradowanego gr. min. 20 cm,
ułożenie warstwy geowłókniny,
wykonanie poziomej warstwy z płyt betonowych (ozdobnych) na systemowych
podstawkach o regulowanej wysokości podstawek lub na warstwie wodoprzepuszczalnej z
kruszywa płukanego o uziarnieniu 8/16 mm lub 16/32 mm,

17.5. Wymiana świetlika nad klatką schodową na dachową zabudowę systemową
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aluminiowo-szklaną
 demontaż istniejącego świetlika nad klatka schodową
 wykonanie zabudowy tarasów na 1piętrze z zastosowaniem np. trzyszynowego,
termoizolacyjnego systemu fasadowo-dachowego Firmy Reynaers CW 50 - RA

17.6.







Naprawa zawilgoconych stropów i ścian:

skucie zawilgoconych i skażonych grzybami domowymi tynków,
sprawdzenie stanu technicznego stropu i w razie stwierdzenia korozji zbrojenia i betonu
wykonanie napraw elementów żelbetowych w sposób podany w punkcie 17.4. niniejszego
opracowania,
odgrzybienie stropów i ścian środkiem grzybobójczym,
uzupełnień tynków na stropach i ścianach,
roboty malarskie,

Wariant II

17.7. Naprawa zewnętrznej izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych budynku z

















jednoczesnym ich dociepleniem
rozebranie podłoża z kostki brukowej
odkopanie ścian zewnętrznych budynku do spodu ław fundamentowych,
rozebranie ścianki dociskowej z cegły gr. 12 cm,
rozebranie izolacji termicznej z polistyrenu ekstradowanego,
przygotowanie podłoża do wykonania nowej izolacji z papy termozgrzewalnej –
oczyszczenie i wyrównanie (otynkowanie) zaprawą cementową typu CC z dodatkiem
polimerów,
wykonanie fazowania ostrych krawędzi na przecięciu pionowych i poziomych płaszczyzn
ścian i ław fundamentowych i pionowych zewnętrznych narożach ścian,
wykonanie wyobleń na przejściu poziomej płaszczyzny ławy w pionową płaszczyznę ściany
i na pionowych wewnętrznych załamaniach ścian szpachlówką na bazie cementu z
dodatkiem polimerów i środków uszczelniających
tak przygotowaną powierzchnię ściany zagruntować asfaltowym roztworem gruntującym
modyfikowanym kauczukiem SBS pod papy zgrzewalne i bitumiczne masy powłokowe,
wyklejenie 2 warstw zgrzewalnej papy podkładowej modyfikowanej kauczukiem SBS z
wywinięciem na ławy fundamentowe i na cokoły budynku do wys. min. 30cm powyżej
poziomu terenu,
wykonanie pionowej izolacji termicznej ścian fundamentowych polistyrenem
ekstrudowanym gr. 14 cm ( z wykorzystaniem poprzedniego ocieplenia)
ułożenie na ocieplonej ścianie maty drenującej,
zasypanie wykopu piaskiem z ubiciem warstwami,
ponowne ułożenie podłoża z kostki brukowej

17.8. Naprawa poziomej izolacji przeciwwodnej posadzki w piwnicy
 rozbiórka instalacji i urządzeń sanitarnych wraz z węzłem cieplnym i elektrycznych
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 rozbiórka ścian działowych w piwnicy (po wcześniejszym demontażu instalacji
elektrycznych i sanitarnych)
 skucie warstw posadzkowych wraz z rozbiórką ocieplenia i izolacji z papy,
 usuniecie gruntu do poziomu ław fundamentowych,
 przygotowanie podłoża ścian fundamentowych poniżej poziomu posadzki do wykonania
nowej izolacji z papy termozgrzewalnej – oczyszczenie i wyrównanie (otynkowanie)
zaprawą cementową typu CC z dodatkiem polimerów,
 wykonanie fazowania ostrych krawędzi na przecięciu pionowych i poziomych płaszczyzn
ścian i ław fundamentowych i pionowych zewnętrznych narożach ścian,
 wykonanie wyobleń na przejściu poziomej płaszczyzny ławy w pionową płaszczyznę ściany
i na pionowych wewnętrznych załamaniach ścian szpachlówką na bazie cementu z
dodatkiem polimerów i środków uszczelniających
 tak przygotowaną powierzchnię ściany zagruntować asfaltowym roztworem gruntującym
modyfikowanym kauczukiem SBS pod papy zgrzewalne i bitumiczne masy powłokowe,
 wyklejenie 2 warstw zgrzewalnej papy podkładowej modyfikowanej kauczukiem SBS z
wywinięciem na ławy fundamentowe i na zewnętrzne ściany fundamentowe powyżej
poziomu projektowanej posadzki,
 wykonanie pionowej izolacji termicznej ścian fundamentowych polistyrenem
ekstrudowanym gr. 10 cm,
 ułożenie na ocieplonej ścianie maty drenującej,
 zasypanie wykopu piaskiem z ubiciem warstwami do rzędnej dolnego poziomu płyty
podposadzkowej,
 wykonanie podkładu pod posadzki z betonu B20 gr. 15 cm zbrojonego siatką z prętów fi 10
w oczkach 15 x 15 cm,
 tak wykonane podłoże zagruntować asfaltowym roztworem gruntującym modyfikowanym
kauczukiem SBS pod papy zgrzewalne i bitumiczne masy powłokowe,
 wyklejenie 2 warstw zgrzewalnej papy podkładowej modyfikowanej kauczukiem SBS z
połączeniem z wcześniej wykonaną izolacja z papy na ścianach zewnętrznych,
 wykonanie warstwy dociskowej na izolacji poziomej z papy z betonu B20 gr. 5 cm zbrojonej
siatką stalową f 4,5 mm,
 wymurowanie ścian działowych z cegły dziurawki,
 wykonanie poziomej izolacji termicznej z polistyrenu ekstradowanego gr. min. 11cm ( z
wykorzystaniem poprzedniego ocieplenia)
 ułożenie warstwy rozdzielającej z folii PCV gr. 0,2 mm,
 wykonanie jastrychu gr. 5 cm zbrojonego siatką z prętów fi 4,5 mm lub włóknami
polipropylenowymi,
 wykonanie tynków i okładzin na ścianach działowych (po wcześniejszym uzupełnieniu
instalacji elektrycznych i sanitarnych)
 ponowny montaż urządzeń sanitarnych i elektrycznych
 wykonanie okładzin podłogowych z gresu na zaprawie klejowej,
 wykonanie robót malarskich,
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17.9.
Docieplenie murowanych ścian elewacyjnych budynku:
 mycie i odgrzybienie ścian elewacyjnych,
 wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych np. metodą lekko-mokrą np. w następujący
sposób:
- mocowanie dodatkowych płyt styropianowych gr. min 4 cm odmiany EPS 80-036 stosując
zaprawę klejową do styropianu a następnie mocować płyty styropianowe łącznikami
mechanicznymi wbijanymi ze standardową strefą rozporu lub z trzpieniem stalowym w ilości
4 sztuk na 1 m2 ściany. W strefie narożnej budynku – 1,5 m od narożnika łączniki należy
zagęścić do 6 sztuk na 1 m2 ściany.
- wykonać nowe obróbki blacharskie i parapety okienne oraz parapety pod dolną krawędzią
fasad aluminiowo-szklanych z blachy aluminiowej lub stalowej powlekanej dostosowane do
grubości ocieplenia.
- wykonanie warstwy zbrojącej stosując zaprawę klejową zbrojoną siatką z włókna szklanego
- Dla ścian ponad cokołem:
- wykonanie wierzchniej warstwy elewacyjnej np. tynkiem silikatowym po wcześniejszym
zagruntowaniu podłoża preparatem gruntującym pod tynki elewacyjne,
- malowanie tynku po wcześniejszym zagruntowaniu preparatem gruntującym pod farby
elewacyjne powierzchni tynków np. farbą silikatową,
- Dla ścian cokołu:
- wykonanie wierzchniej warstwy elewacyjnej np. wyprawą z tynku mozaikowego.
17.10. Wykonanie nad tarasami na 1 piętrze zabudowy z zadaszeniem o konstrukcji
aluminiowo-szklanej
 demontaż istniejących pionowych osłon aluminiowo-szklanych tarasów na 1 piętrze,
 wykonanie zabudowy tarasów na 1piętrze z zastosowaniem np. trzyszybowego,
termoizolacyjnego systemu fasadowo-dachowego Firmy Reynaers CW 50 - RA
17.11. Naprawa posadzek na zabudowanych tarasach na 1 piętrze
 rozebranie istniejących warstw posadzkowych na tarasach do poziomu stropów
żelbetowych,
 sprawdzenie stanu technicznego stropu i w razie stwierdzenia korozji zbrojenia i betonu
wykonanie napraw elementów żelbetowych w sposób podany w punkcie 17.4. niniejszego
opracowania,
 ułożenie izolacji termicznej ze styropianu min. gr. 5 cm i ze styropianu akustycznego gr. 4
cm,
 wykonanie warstwy rozdzielającej z folii PCV gr. 0,2 mm,
 wykonanie warstwy jastrychu gr. min. 5 cm zbrojonego np. włóknami polipropylenowymi,
 wykonanie okładzin podłogowych np. z gresu układanego na zaprawie klejowej,
17.12. Naprawa izolacji przeciwwodnej na tarasach i na dachu odwróconym na poziomie 2
piętra
 rozebranie istniejących warstw posadzkowych na tarasach i na dachu odwróconym do
poziomu stropów żelbetowych,
 demontaż drzwi wyjściowych na tarasy
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 sprawdzenie stanu technicznego stropu i w razie stwierdzenia korozji zbrojenia i betonu
wykonanie napraw elementów żelbetowych w sposób podany w punkcie 17.4. niniejszego
opracowania,
 wykonanie podwyższenia progów drzwi wyjściowych na tarasy o min. 15 cm z betonu lub
cegły pełnej dla umożliwienia wywinięcia izolacji przeciwwodnej w pionie powyżej poziomu
posadzki tarasów,
 wykonanie szlicht spadkowych na warstwie szczepnej o spadku min. 2% w kierunku
projektowanych odwodnień za pomocą dwupoziomowych wpustów dachowych np. z
jastrychu cementowego klasy min. C20 – min. gr. 3 cm,
 tak wykonaną warstwę spadkową zagruntować asfaltowym roztworem gruntującym
modyfikowanym kauczukiem SBS pod papy zgrzewalne i bitumiczne masy powłokowe,
 wyklejenie 2 warstw zgrzewalnej papy podkładowej modyfikowanej kauczukiem SBS z
wywinięciem na ściany na wysokość nim. 15 cm powyżej poziomu tarasów
 ułożenie warstwy termoizolacji z polistyrenu ekstradowanego gr. min. 20 cm,
 ułożenie warstwy geowłókniny,
 wykonanie poziomej warstwy z płyt betonowych (ozdobnych) na systemowych
podstawkach o regulowanej wysokości podstawek lub na warstwie wodoprzepuszczalnej z
kruszywa płukanego o uziarnieniu 8/16 mm lub 16/3h2 mm,
17.13. Wymiana świetlika nad klatką schodową na dachową zabudowę systemową
aluminiowo-szklaną
 demontaż istniejącego świetlika nad klatką schodową
 wykonanie zadaszenia nad klatką schodową z zastosowaniem np. trzyszybowego,
termoizolacyjnego systemu fasadowo-dachowego Firmy Reynaers CW 50 - RA

17.14.







Naprawa zawilgoconych stropów i ścian:

skucie zawilgoconych i skażonych grzybami domowymi tynków,
sprawdzenie stanu technicznego stropu i w razie stwierdzenia korozji zbrojenia i betonu
wykonanie napraw elementów żelbetowych w sposób podany w punkcie 17.4. niniejszego
opracowania,
odgrzybienie stropów i ścian środkiem grzybobójczym,
uzupełnień tynków na stropach i ścianach,
roboty malarskie,

Wariant III

17.15. Naprawa zewnętrznej izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych budynku z






jednoczesnym ich dociepleniem
rozebranie podłoża z kostki brukowej
odkopanie ścian zewnętrznych budynku do spodu ław fundamentowych,
rozebranie ścianki dociskowej z cegły gr. 12 cm,
rozebranie izolacji termicznej z polistyrenu ekstradowanego,
przygotowanie podłoża do wykonania nowej izolacji z papy termozgrzewalnej –
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oczyszczenie i wyrównanie (otynkowanie) zaprawą cementową typu CC z dodatkiem
polimerów,
wykonanie fazowania ostrych krawędzi na przecięciu pionowych i poziomych płaszczyzn
ścian i ław fundamentowych i pionowych zewnętrznych narożach ścian,
wykonanie wyobleń na przejściu poziomej płaszczyzny ławy w pionową płaszczyznę ściany
i na pionowych wewnętrznych załamaniach ścian szpachlówką na bazie cementu z
dodatkiem polimerów i środków uszczelniających
tak przygotowaną powierzchnię ściany zagruntować asfaltowym roztworem gruntującym
modyfikowanym kauczukiem SBS pod papy zgrzewalne i bitumiczne masy powłokowe,
wyklejenie 2 warstw zgrzewalnej papy podkładowej modyfikowanej kauczukiem SBS z
wywinięciem na ławy fundamentowe i na cokoły budynku do wys. min. 30cm powyżej
poziomu terenu,
wykonanie pionowej izolacji termicznej ścian fundamentowych polistyrenem
ekstrudowanym gr. 14 cm ( z wykorzystaniem poprzedniego ocieplenia)
ułożenie na ocieplonej ścianie maty drenującej,
zasypanie wykopu piaskiem z ubiciem warstwami,
ponowne ułożenie podłoża z kostki brukowej

17.16. Naprawa poziomej izolacji przeciwwodnej posadzki w piwnicy
 rozbiórka instalacji i urządzeń sanitarnych wraz z węzłem cieplnym i elektrycznych
 rozbiórka ścian działowych w piwnicy (po wcześniejszym demontażu instalacji
elektrycznych i sanitarnych)
 skucie warstw posadzkowych wraz z rozbiórką ocieplenia i izolacji z papy,
 usuniecie gruntu do poziomu ław fundamentowych,
 przygotowanie podłoża ścian fundamentowych poniżej poziomu posadzki do wykonania
nowej izolacji z papy termozgrzewalnej – oczyszczenie i wyrównanie (otynkowanie)
zaprawą cementową typu CC z dodatkiem polimerów,
 wykonanie fazowania ostrych krawędzi na przecięciu pionowych i poziomych płaszczyzn
ścian i ław fundamentowych i pionowych zewnętrznych narożach ścian,
 wykonanie wyobleń na przejściu poziomej płaszczyzny ławy w pionową płaszczyznę ściany
i na pionowych wewnętrznych załamaniach ścian szpachlówką na bazie cementu z
dodatkiem polimerów i środków uszczelniających
 tak przygotowaną powierzchnię ściany zagruntować asfaltowym roztworem gruntującym
modyfikowanym kauczukiem SBS pod papy zgrzewalne i bitumiczne masy powłokowe,
 wyklejenie 2 warstw zgrzewalnej papy podkładowej modyfikowanej kauczukiem SBS z
wywinięciem na ławy fundamentowe i na zewnętrzne ściany fundamentowe powyżej
poziomu projektowanej posadzki,
 wykonanie pionowej izolacji termicznej ścian fundamentowych polistyrenem
ekstrudowanym gr. 10 cm,
 ułożenie na ocieplonej ścianie maty drenującej,
 zasypanie wykopu piaskiem z ubiciem warstwami do rzędnej dolnego poziomu płyty
podposadzkowej,
 wykonanie podkładu pod posadzki z betonu B20 gr. 15 cm zbrojonego siatką z prętów fi 10
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w oczkach 15 x 15 cm,
tak wykonane podłoże zagruntować asfaltowym roztworem gruntującym modyfikowanym
kauczukiem SBS pod papy zgrzewalne i bitumiczne masy powłokowe,
wyklejenie 2 warstw zgrzewalnej papy podkładowej modyfikowanej kauczukiem SBS z
połączeniem z wcześniej wykonaną izolacja z papy na ścianach zewnętrznych,
wykonanie warstwy dociskowej na izolacji poziomej z papy z betonu B20 gr. 5 cm zbrojonej
siatką stalową f 4,5 mm,
wymurowanie ścian działowych z cegły dziurawki,
wykonanie poziomej izolacji termicznej z polistyrenu ekstradowanego gr. min. 11cm ( z
wykorzystaniem poprzedniego ocieplenia)
ułożenie warstwy rozdzielającej z folii PCV gr. 0,2 mm,
wykonanie jastrychu gr. 5 cm zbrojonego siatką z prętów fi 4,5 mm lub włóknami
polipropylenowymi,
wykonanie tynków i okładzin na ścianach działowych (po wcześniejszym uzupełnieniu
instalacji elektrycznych i sanitarnych)
ponowny montaż urządzeń sanitarnych i elektrycznych
wykonanie okładzin podłogowych z gresu na zaprawie klejowej,
wykonanie robót malarskich,

17.17. Docieplenie murowanych ścian elewacyjnych budynku:
 mycie i odgrzybienie ścian elewacyjnych,
 wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych np. metodą lekko-mokrą np. w następujący
sposób:
- mocowanie dodatkowych płyt styropianowych gr. min 4 cm odmiany EPS 80-036 stosując
zaprawę klejową do styropianu a następnie mocować płyty styropianowe łącznikami
mechanicznymi wbijanymi ze standardową strefą rozporu lub z trzpieniem stalowym w ilości
4 sztuk na 1 m2 ściany. W strefie narożnej budynku – 1,5 m od narożnika łączniki należy
zagęścić do 6 sztuk na 1 m2 ściany.
- wykonać nowe obróbki blacharskie i parapety okienne oraz parapety pod dolną krawędzią
fasad aluminiowo-szklanych z blachy aluminiowej lub stalowej powlekanej dostosowane do
grubości ocieplenia.
- wykonanie warstwy zbrojącej stosując zaprawę klejową zbrojoną siatką z włókna szklanego
- Dla ścian ponad cokołem:
- wykonanie wierzchniej warstwy elewacyjnej np. tynkiem silikatowym po wcześniejszym
zagruntowaniu podłoża preparatem gruntującym pod tynki elewacyjne,
- malowanie tynku po wcześniejszym zagruntowaniu preparatem gruntującym pod farby
elewacyjne powierzchni tynków np. farbą silikatową,
- Dla ścian cokołu:
- wykonanie wierzchniej warstwy elewacyjnej np. wyprawą z tynku mozaikowego.
17.18. Wykonanie nad tarasami i dachem odwróconym na 1 i 2 piętrze zabudowy z
zadaszeniem o konstrukcji aluminiowo-szklanej
 demontaż istniejących pionowych osłon aluminiowo-szklanych tarasów na 1- 2 piętrze wraz
z świetlikami w tym nad klatką schodową
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 wykonanie zabudowy tarasów i dachu nad klatką schodową na 1 i 2 piętrze z
zastosowaniem np. trzyszybowego, termoizolacyjnego systemu fasadowo-dachowego
Firmy Reynaers CW 50 - RA
17.19. Naprawa posadzek na zabudowanych tarasach i dachu odwróconym na 1 i 2 piętrze
 rozebranie istniejących warstw posadzkowych na tarasach do poziomu stropów
żelbetowych,
 sprawdzenie stanu technicznego stropu i w razie stwierdzenia korozji zbrojenia i betonu
wykonanie napraw elementów żelbetowych w sposób podany w punkcie 17.4. niniejszego
opracowania,
 ułożenie izolacji termicznej ze styropianu min. gr. 5 cm i ze styropianu akustycznego gr. 4
cm,
 wykonanie warstwy rozdzielającej z folii PCV gr. 0,2 mm,
 wykonanie warstwy jastrychu gr. min. 5 cm zbrojonego np. włóknami polipropylenowymi,
 wykonanie okładzin podłogowych np. z gresu układanego na zaprawie klejowej,
17.20. Wymiana świetlika nad klatką schodową na dachową zabudowę systemową
aluminiowo-szklaną
 demontaż istniejącego świetlika nad klatką schodową
 wykonanie zabudowy tarasów na 1piętrze z zastosowaniem np. trzyszynowego,
termoizolacyjnego systemu fasadowo-dachowego Firmy Reynaers CW 50 - RA

17.21.







Naprawa zawilgoconych stropów i ścian:

skucie zawilgoconych i skażonych grzybami domowymi tynków,
sprawdzenie stanu technicznego stropu i w razie stwierdzenia korozji zbrojenia i betonu
wykonanie napraw elementów żelbetowych w sposób podany w punkcie 17.4. niniejszego
opracowania,
odgrzybienie stropów i ścian środkiem grzybobójczym,
uzupełnień tynków na stropach i ścianach,
roboty malarskie,

Wariant IV

17.22. Naprawa zewnętrznej izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych budynku z








jednoczesnym ich dociepleniem
rozebranie podłoża z kostki brukowej
odkopanie ścian zewnętrznych budynku do spodu ław fundamentowych,
rozebranie ścianki dociskowej z cegły gr. 12 cm,
rozebranie izolacji termicznej z polistyrenu ekstradowanego,
przygotowanie podłoża do wykonania nowej izolacji z papy termozgrzewalnej –
oczyszczenie i wyrównanie (otynkowanie) zaprawą cementową typu CC z dodatkiem
polimerów,
wykonanie fazowania ostrych krawędzi na przecięciu pionowych i poziomych płaszczyzn
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ścian i ław fundamentowych i pionowych zewnętrznych narożach ścian,
wykonanie wyobleń na przejściu poziomej płaszczyzny ławy w pionową płaszczyznę ściany
i na pionowych wewnętrznych załamaniach ścian szpachlówką na bazie cementu z
dodatkiem polimerów i środków uszczelniających
tak przygotowaną powierzchnię ściany zagruntować asfaltowym roztworem gruntującym
modyfikowanym kauczukiem SBS pod papy zgrzewalne i bitumiczne masy powłokowe,
wyklejenie 2 warstw zgrzewalnej papy podkładowej modyfikowanej kauczukiem SBS z
wywinięciem na ławy fundamentowe i na cokoły budynku do wys. min. 30cm powyżej
poziomu terenu,
wykonanie pionowej izolacji termicznej ścian fundamentowych polistyrenem
ekstrudowanym gr. 14 cm ( z wykorzystaniem poprzedniego ocieplenia)
ułożenie na ocieplonej ścianie maty drenującej,
zasypanie wykopu piaskiem z ubiciem warstwami,
ponowne ułożenie podłoża z kostki brukowej

17.23. Naprawa poziomej izolacji przeciwwodnej posadzki w piwnicy
 rozbiórka instalacji i urządzeń sanitarnych wraz z węzłem cieplnym i elektrycznych
 rozbiórka ścian działowych w piwnicy (po wcześniejszym demontażu instalacji
elektrycznych i sanitarnych)
 skucie warstw posadzkowych wraz z rozbiórką ocieplenia i izolacji z papy,
 usuniecie gruntu do poziomu ław fundamentowych,
 przygotowanie podłoża ścian fundamentowych poniżej poziomu posadzki do wykonania
nowej izolacji z papy termozgrzewalnej – oczyszczenie i wyrównanie (otynkowanie)
zaprawą cementową typu CC z dodatkiem polimerów,
 wykonanie fazowania ostrych krawędzi na przecięciu pionowych i poziomych płaszczyzn
ścian i ław fundamentowych i pionowych zewnętrznych narożach ścian,
 wykonanie wyobleń na przejściu poziomej płaszczyzny ławy w pionową płaszczyznę ściany
i na pionowych wewnętrznych załamaniach ścian szpachlówką na bazie cementu z
dodatkiem polimerów i środków uszczelniających
 tak przygotowaną powierzchnię ściany zagruntować asfaltowym roztworem gruntującym
modyfikowanym kauczukiem SBS pod papy zgrzewalne i bitumiczne masy powłokowe,
 wyklejenie 2 warstw zgrzewalnej papy podkładowej modyfikowanej kauczukiem SBS z
wywinięciem na ławy fundamentowe i na zewnętrzne ściany fundamentowe powyżej
poziomu projektowanej posadzki,
 wykonanie pionowej izolacji termicznej ścian fundamentowych polistyrenem
ekstrudowanym gr. 10 cm,
 ułożenie na ocieplonej ścianie maty drenującej,
 zasypanie wykopu piaskiem z ubiciem warstwami do rzędnej dolnego poziomu płyty
podposadzkowej,
 wykonanie podkładu pod posadzki z betonu B20 gr. 15 cm zbrojonego siatką z prętów fi 10
w oczkach 15 x 15 cm,
 tak wykonane podłoże zagruntować asfaltowym roztworem gruntującym modyfikowanym
kauczukiem SBS pod papy zgrzewalne i bitumiczne masy powłokowe,
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 wyklejenie 2 warstw zgrzewalnej papy podkładowej modyfikowanej kauczukiem SBS z
połączeniem z wcześniej wykonaną izolacja z papy na ścianach zewnętrznych,
 wykonanie warstwy dociskowej na izolacji poziomej z papy z betonu B20 gr. 5 cm zbrojonej
siatką stalową f 4,5 mm,
 wymurowanie ścian działowych z cegły dziurawki,
 wykonanie poziomej izolacji termicznej z polistyrenu ekstradowanego gr. min. 11cm ( z
wykorzystaniem poprzedniego ocieplenia)
 ułożenie warstwy rozdzielającej z folii PCV gr. 0,2 mm,
 wykonanie jastrychu gr. 5 cm zbrojonego siatką z prętów fi 4,5 mm lub włóknami
polipropylenowymi,
 wykonanie tynków i okładzin na ścianach działowych (po wcześniejszym uzupełnieniu
instalacji elektrycznych i sanitarnych)
 ponowny montaż urządzeń sanitarnych i elektrycznych
 wykonanie okładzin podłogowych z gresu na zaprawie klejowej,
 wykonanie robót malarskich,
17.24. Docieplenie murowanych ścian elewacyjnych budynku:
 mycie i odgrzybienie ścian elewacyjnych,
 wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych np. metodą lekko-mokrą np. w następujący
sposób:
- mocowanie dodatkowych płyt styropianowych gr. min 4 cm odmiany EPS 80-036 stosując
zaprawę klejową do styropianu a następnie mocować płyty styropianowe łącznikami
mechanicznymi wbijanymi ze standardową strefą rozporu lub z trzpieniem stalowym w ilości
4 sztuk na 1 m2 ściany. W strefie narożnej budynku – 1,5 m od narożnika łączniki należy
zagęścić do 6 sztuk na 1 m2 ściany.
- wykonać nowe obróbki blacharskie i parapety okienne oraz parapety pod dolną krawędzią
fasad aluminiowo-szklanych z blachy aluminiowej lub stalowej powlekanej dostosowane do
grubości ocieplenia.
- wykonanie warstwy zbrojącej stosując zaprawę klejową zbrojoną siatką z włókna szklanego
- Dla ścian ponad cokołem:
- wykonanie wierzchniej warstwy elewacyjnej np. tynkiem silikatowym po wcześniejszym
zagruntowaniu podłoża preparatem gruntującym pod tynki elewacyjne,
- malowanie tynku po wcześniejszym zagruntowaniu preparatem gruntującym pod farby
elewacyjne powierzchni tynków np. farbą silikatową,
- Dla ścian cokołu:
- wykonanie wierzchniej warstwy elewacyjnej np. wyprawą z tynku mozaikowego.
17.25. Wykonanie nad tarasami na 1 piętrze zabudowy z zadaszeniem o konstrukcji
aluminiowo-szklanej
 demontaż istniejących pionowych osłon aluminiowo-szklanych tarasów na 1 piętrze,
 wykonanie zabudowy tarasów na 1piętrze z zastosowaniem np. trzyszybowego,
termoizolacyjnego systemu fasadowo-dachowego Firmy Reynaers CW 50 - RA
17.26. Naprawa posadzek na zabudowanych tarasach na 1 piętrze
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 rozebranie istniejących warstw posadzkowych na tarasach do poziomu stropów
żelbetowych,
 sprawdzenie stanu technicznego stropu i w razie stwierdzenia korozji zbrojenia i betonu
wykonanie napraw elementów żelbetowych w sposób podany w punkcie 17.4. niniejszego
opracowania,
 ułożenie izolacji termicznej ze styropianu min. gr. 5 cm i ze styropianu akustycznego gr. 4
cm,
 wykonanie warstwy rozdzielającej z folii PCV gr. 0,2 mm,
 wykonanie warstwy jastrychu gr. min. 5 cm zbrojonego np. włóknami polipropylenowymi,
 wykonanie okładzin podłogowych np. z gresu układanego na zaprawie klejowej,
17.27. Przebudowa tarasu na 2 piętrze na niedostępny stropodach – z wykonaniem
naprawy izolacji przeciwwodnej z dodatkowym dociepleniem
 demontaż ścianki aluminiowo-szklanej z drzwiami wyjściowymi na taras,
 rozebranie istniejących warstw posadzkowych na tarasach i na dachu odwróconym do
poziomu stropów żelbetowych,
 sprawdzenie stanu technicznego stropu i w razie stwierdzenia korozji zbrojenia i betonu
wykonanie napraw elementów żelbetowych w sposób podany w punkcie 17.4. niniejszego
opracowania,
 wymurowanie wraz z ociepleniem ściany (w miejscu poprzedniej ścianki aluminiowoszklanej z drzwiami na taras) wraz z nowym wejściem na dach,
 wykonanie szlicht spadkowych na warstwie szczepnej o spadku min. 2% w kierunku
projektowanych odwodnień za pomocą dwupoziomowych wpustów dachowych np. z
jastrychu cementowego klasy min. C20 – min. gr. 3 cm,
 wykonanie izolacji termicznej i przeciwwodnej dachu nr. ze styropapy – gr. styropianu min.
20cm.
17.28. Wymiana świetlika nad klatką schodową na dachową zabudowę systemową
aluminiowo-szklaną
 demontaż istniejącego świetlika nad klatką schodową
 wykonanie zabudowy tarasów na 1piętrze z zastosowaniem np. trzyszybowego,
termoizolacyjnego systemu fasadowo-dachowego Firmy Reynaers CW 50 - RA

17.29.







Naprawa zawilgoconych stropów i ścian:

skucie zawilgoconych i skażonych grzybami domowymi tynków,
sprawdzenie stanu technicznego stropu i w razie stwierdzenia korozji zbrojenia i betonu
wykonanie napraw elementów żelbetowych w sposób podany w punkcie 17.4. niniejszego
opracowania,
odgrzybienie stropów i ścian środkiem grzybobójczym,
uzupełnień tynków na stropach i ścianach,
roboty malarskie,
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18. OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA ELEMENTÓW BUDYNKU
Do określenia średnioważonego stopnia zużycia technicznego obiektu przyjęto „Ogólne
kryteria organoleptycznej oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementów budynku"
zawarte w Tabeli nr 2 oraz metod czasowego określania stopnia zużycia technicznego
danego elementu:
 nieliniowa ROSSA
Sz = t*(t+T)/2T2*100;
 liniowa
Sz - (t/T)*100
gdzie:
t - wiek elementu w latach,
T - przewidywany okres trwałości w latach.
W tabeli poniżej dodatkowo określono stopień zużycia elementów konstrukcyjnych budynku
metodą czasową ROSSA.
Tabela nr 1.

Lp.

Rodzaj elementu

Okres
eksploatacji
wiek elementu
w latach -" t"

Okres
trwałości w
latach - "T"

Zużycie elementu
wg metody
nieliniowej
ROSSA

1

Fundamenty

14

150

5,10%

2

Ściany konstrukcyjne podziemia

14

175

4,32%

3

Ściany konstrukcyjne nadziemia

14

120

6,51%

4

Strop, podciągi nadproża nad piwnicą

14

140

5,50%

5

Stropy, podciągi nadproża nadziemia

14

140

5,50%

6

Schody konstrukcja

14

135

5,72%

7

Dach konstrukcja

14

140

5,50%

8

Ściany osłonowe i działowe

14

140

5,50%

Przy określonym stopniu zużycia technicznego poszczególnych elementów budynku wyliczono
stopień zużycia dla całego budynku uwzględniając procentowy udział danego elementu w koszcie
całkowitym.
Wyniki przedstawiono w tabeli poniżej.
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Tabela nr 2.
Lp.

Rodzaj elementu

Procentowy udział
elementu w
kosztach budynku

Przyjęte do
obliczeń
procentowe
techniczne
zużycie elementu

Procentowe
zużycie
budynku

1

Fundamenty

4,10%

5,10%

0,21%

2

Ściany konstrukcyjne podziemia

10,20%

4,32%

0,44%

3

Ściany konstrukcyjne nadziemia

20,60%

6,51%

1,34%

4

Strop, podciągi nadproża nad piwnicą

8,00%

5,50%

0,44%

5

Stropy, podciągi nadproża nadziemia

10,50%

5,50%

0,58%

6

Schody konstrukcja

3,00%

5,72%

0,17%

7

Dach konstrukcja

8,00%

5,50%

0,44%

8

Dach pokrycie

0,90%

100,00%

0,90%

9

Izolacje przeciwwodne poza dachem
pom. "mokre"

2,60%

100,00%

2,60%

10

Obróbki blacharskie - dach

0,60%

80,00%

0,48%

11

Obróbki blacharskie poza dachem

0,40%

80,00%

0,32%

12

Elewacje fasady aluminiowo-szklane tynki, okładziny

6,00%

20,00%

1,20%

13

Ściany działowe

3,50%

5,50%

0,19%

15

Stolarka , ślusarka drzwiowa

1,00%

15,00%

0,15%

16

Posadzki klatek schodowych

7,00%

15,00%

1,05%

17

Tynki wewnętrzne

2,80%

20,00%

0,56%

18

Instalacja grzewcza

4,70%

15,00%

0,71%

19

Instalacja wodna

3,10%

15,00%

0,47%

20

Instalacja kanalizacyjna

1,10%

15,00%

0,17%

20

Instalacja elektryczne

1,90%

15,00%

0,29%

100,00%

Łącznie

12,69%
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Całkowite zużycie techniczne budynku określono na 12,69%
19. OKREŚLENIE
KOSZTÓW
PRZEBUDOWY BUDYNKU

PROPONOWANYCH

WARIANTÓW

NAPRAWY

LUB

Koszty dla proponowanych wariantów naprawy lub przebudowy budynku przedstawiono w
poniższych tabelkach elementów scalonych:
Wariant I - Tabela wartości elementów scalonych
Lp
1
1
1.1
1.1.1

1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.2

1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.3

1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.4

1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.5

1.1.5.1
1.1.5.2
1.1.6
1.1.6.1
1.1.6.2

Kod

Opis

2

3
Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie
- Roboty Naprawcze - Wariant I
Wariant I
Wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian
fundamentowych z dodatkowym ich
dociepleniem dostosowującym ich izolacyjność
termiczną do obecnie obowiązujących
przepisów
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

Jm Ilość robót
4

5

Cj [zł]
6

Udział
[%]
7
8
415 615,18
100,00

Wartość [zł]

415 615,18
97 104,12

100,00
23,36

15 878,11
81 226,01
126 102,91

3,82
19,54
30,34

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
Roboty zasadnicze
Wykonanie docieplenia murowanych ścian
zewnętrznych dostosowującym ich izolacyjność
termiczną do obecnie obowiązujących
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
Roboty zasadnicze
Wykonanie naprawy izolacji przeciwwodnej
tarasów z dodatkowym ich dociepleniem
dostosowującym ich izolacyjność termiczną do
obecnie obowiązujących przepisów,

26 876,00
99 226,91
59 419,20

6,47
23,87
14,30

1 726,26
57 692,94
61 955,84

0,42
13,88
14,91

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
Roboty zasadnicze
Wymiana świetlika nad klatką schodową na
dachową zabudowę systemową aluminiowoszklaną,
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
Roboty zasadnicze
Naprawa zawilgoconych wewnętrznych
stropów i ścian
Roboty przygotowawcze
Roboty tynkarsko malarskie

7 933,37
54 022,47
61 936,37

1,91
13,00
14,90

1 391,57
60 544,80
9 096,74

0,33
14,57
2,19

2 558,24
6 538,50

0,62
1,57

Roboty zasadnicze
Wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzek w
piwnicy z dodatkowym ich dociepleniem
dostosowującym ich izolacyjność termiczną do
obecnie obowiązujących przepisów,

Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

415 615,18 zł
95 591,49 zł
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Wariant II - Tabela wartości elementów scalonych
Lp
1
1
1.1
1.1.1

1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.2

1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.3

1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.5
1.1.5.1
1.1.5.2
1.1.6

1.1.6.1
1.1.6.2
1.1.7

1.1.7.1
1.1.7.2
1.1.8
1.1.8.1
1.1.8.2

Kod

Opis

2

3
Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie
- Roboty Naprawcze - Wariant II
Wariant II
Wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian
fundamentowych z dodatkowym ich
dociepleniem dostosowującym ich izolacyjność
termiczną do obecnie obowiązujących
przepisów
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
Roboty zasadnicze
Wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzek w
piwnicy z dodatkowym ich dociepleniem
dostosowującym ich izolacyjność termiczną do
obecnie obowiązujących przepisów,
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
Roboty zasadnicze
Wykonanie docieplenia murowanych ścian
zewnętrznych dostosowującym ich izolacyjność
termiczną do obecnie obowiązujących
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
Roboty zasadnicze
Wykonanie zabudowy tarasów na poziomie 1
piętra w systemie aluminiowo-szklanym,
Roborty przygotowawcze i rozbiórkowe
Roboty zasadnicze
Naprawa posadzek na zabudowanych tarasach
na 1 piętrze,
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
Roboty zasadnicze
Wykonanie naprawy izolacji przeciwwodnej
tarasu na 2 piętrze z dodatkowym ich
dociepleniem dostosowującym ich izolacyjność
termiczną do obecnie obowiązujących
przepisów,
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
Roboty zasadnicze
Wymiana świetlika nad klatką schodową na
dachową zabudowę systemową aluminiowoszklaną,
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
Roboty zasadnicze
Naprawa zawilgoconych wewnętrznych
stropów i ścian
Roboty przygotowawcze
Roboty tynkarsko malarskie

Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Jm Ilość robót
4

5

Cj [zł]
6

Udział
[%]
7
8
678 876,21
100,00

Wartość [zł]

678 876,21
97 104,12

100,00
14,30

15 878,11
81 226,01
126 102,91

2,34
11,96
18,58

26 876,00
99 226,91
59 419,20

3,96
14,62
8,75

1 726,26
57 692,94
278 640,17

0,25
8,50
41,04

4 441,85
274 198,32
9 904,65

0,65
40,39
1,46

1 913,74
7 990,91
36 672,05

0,28
1,18
5,40

4 707,90
31 964,15
61 936,37

0,69
4,71
9,12

1 391,57
60 544,80
9 096,74

0,20
8,92
1,34

2 558,24
6 538,50

0,38
0,96

678 876,21 zł
156 141,53 zł
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Wariant III - Tabela wartości elementów scalonych
Lp
1

Kod

Opis

2

3
Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie
- Roboty Naprawcze - Wariant III
Wariant III
Wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian
fundamentowych z dodatkowym ich
dociepleniem dostosowującym ich izolacyjność
termiczną do obecnie obowiązujących
przepisów
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1
1.1
1.1.1

1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.2

Jm Ilość robót
4

5

Cj [zł]
6

Roboty zasadnicze
Wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzek w
piwnicy z dodatkowym ich dociepleniem
dostosowującym ich izolacyjność termiczną do
obecnie obowiązujących przepisów,

1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.3

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
Roboty zasadnicze
Wykonanie docieplenia murowanych ścian
zewnętrznych dostosowującym ich izolacyjność
termiczną do obecnie obowiązujących
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
Roboty zasadnicze
Wykonanie zabudowy tarasów na poziomie 1 i
2 piętra w systemie aluminiowo-szklanym
Roborty przygotowawcze i rozbiórkowe
Roboty zasadnicze
Naprawa posadzek na zabudowanych tarasach
na 1 i 2 piętrze,
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
Roboty zasadnicze
Naprawa zawilgoconych wewnętrznych
stropów i ścian
Roboty przygotowawcze
Roboty tynkarsko malarskie

1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.5
1.1.5.1
1.1.5.2
1.1.6
1.1.6.1
1.1.6.2

Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Udział
[%]
7
8
1 006 650,57
100,00

Wartość [zł]

1 006 650,57
97 104,12

100,00
9,65

15 878,11
81 226,01
126 102,91

1,58
8,07
12,53

26 876,00
99 226,91
59 419,20

2,67
9,86
5,90

1 726,26
57 692,94
692 462,56

0,17
5,73
68,79

5 643,86
686 818,70
22 465,04

0,56
68,23
2,23

4 351,72
18 113,32
9 096,74

0,43
1,80
0,90

2 558,24
6 538,50

0,25
0,65

1 006 650,57 zł
231 529,63 zł

Wariant IV - Tabela wartości elementów scalonych
Lp
1
1
1.1
1.1.1

1.1.1.1

Kod

Opis

2

3
Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie
- Roboty Naprawcze - Wariant IV
Wariant IV
Wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian
fundamentowych z dodatkowym ich
dociepleniem dostosowującym ich izolacyjność
termiczną do obecnie obowiązujących
przepisów
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

Jm Ilość robót
4

5

Cj [zł]
6

Udział
[%]
7
8
669 646,90
100,00

Wartość [zł]

669 646,90
97 104,12

100,00
14,50

15 878,11

2,37
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1.1.1.2
1.1.2

Roboty zasadnicze
Wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzek w
piwnicy z dodatkowym ich dociepleniem
dostosowującym ich izolacyjność termiczną do
obecnie obowiązujących przepisów,

81 226,01
126 102,91

12,13
18,83

1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.3

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
Roboty zasadnicze
Wykonanie docieplenia murowanych ścian
zewnętrznych dostosowującym ich izolacyjność
termiczną do obecnie obowiązujących
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
Roboty zasadnicze
Wykonanie zabudowy tarasów na poziomie 1
piętra w systemie aluminiowo-szklanym,
Roborty przygotowawcze i rozbiórkowe
Roboty zasadnicze
Naprawa posadzek na zabudowanych tarasach
na 1 piętrze,
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
Roboty zasadnicze
Przebudowa tarasu na 2 piętrze na
niedostępny stropodach – z wykonaniem
naprawy izolacji przeciwwodnej z dodatkowym
dociepleniem dostosowującym ich izolacyjność
termiczną do obecnie obowiązujących
przepisów.
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

26 876,00
99 226,91
59 419,20

4,01
14,82
8,87

1 726,26
57 692,94
278 640,17

0,26
8,62
41,61

4 441,85
274 198,32
9 904,65

0,66
40,95
1,48

1 913,74
7 990,91
27 442,74

0,29
1,19
4,10

4 582,60
22 860,14
61 936,37

0,68
3,41
9,25

1 391,57
60 544,80
9 096,74

0,21
9,04
1,36

2 558,24
6 538,50

0,38
0,98

1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.5
1.1.5.1
1.1.5.2
1.1.6

1.1.6.1
1.1.6.2
1.1.7

1.1.7.1
1.1.7.2
1.1.8
1.1.8.1
1.1.8.2

Roboty zasadnicze
Wymiana świetlika nad klatką schodową na
dachową zabudowę systemową aluminiowoszklaną,
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
Roboty zasadnicze
Naprawa zawilgoconych wewnętrznych
stropów i ścian
Roboty przygotowawcze
Roboty tynkarsko malarskie

Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

669 646,90 zł
154 018,79 zł

Szczegółowe kosztorysy dla poszczególnych wariantów robót naprawczych i przebudowy
przedstawiono w Załączniku nr 3 - Kosztorysy Inwestorskie.
20. ANALIZA EKONOMICZNA OPŁACALNOŚCI REMONTU LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU
DLA POSZCZEGÓLNYCH WARIANTÓW ROBÓT NAPRAWCZYCH
Koszt budowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynku użyteczności publicznej według
SEKOCENBUD BCO - III kwartał 2017r - Poz. 1220-101 kształtuje się na poziomie 3 458,73
zł/m2
Sprawdzenie warunku opłacalności remontu budynku zgodnie z poniższym wzorem przyjętym z
publikacji Instytutu Gospodarki przestrzennej i Mieszkaniowej pt. „Metoda badania efektywności
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remontów budynków mieszkalnych”:
R < I x (1 -Etr) = Ri,
gdzie:
Ri - szacunkowy koszt potrzebnych nakładów na remont w relacji 1 m2 p.u.
I - koszt budowy 1 m2 p.u. nowego budynku.
Etr - wskaźnik dyskontujący zależny od okresu eksploatacji - przyjęto 20 lat eksploatacji i stopę
zwrotu w skali roku wynoszącą 4% - stąd Etr = 0,456
R - koszt remontu 1m2 budynku
Sprawdzenie opłacalności remontu dla poszczególnych wariantów robót:
Wariant I
- powierzchnia użytkowa budynku – 439,81 m2
- koszt robót remontowych
- 415 615,18 zł
R = 415 615,18/439,81 = 944,99 zł/m2
Ri = 3 458,73 zł x (1-0,456) = 1 881,55 zł
ponieważ R = 944,99 zł/m2 < Ri = 1 881,55 zł
to warunek jest spełniony

Wynika stąd że remont budynku CIT w Augustowie dla Wariantu I jest opłacalny
Wariant II
- powierzchnia użytkowa budynku – 439,81 m2
- koszt robót remontowych
- 678 876,21 zł
R = 678 876,21/439,81 = 1 543,56 zł/m2
Ri = 3 458,73 zł x (1-0,456) = 1 881,55 zł
ponieważ R = 1 543,56 zł/m2 < Ri = 1 881,55 zł
to warunek jest spełniony

Wynika stąd że remont z przebudową budynku CIT w Augustowie dla Wariantu II
jest opłacalny
Wariant III
- powierzchnia użytkowa budynku – 439,81 m2 +82,74 m2 = 522,53 m2
- koszt robót remontowych
- 1 006 650,57 zł
R = 1 006 650,57/522,53 = 1 543,56 zł/m2
Ri = 3 458,73 zł x (1-0,456) = 1 881,55 zł
ponieważ R = 1 926,49 zł/m2 < Ri = 1 881,55 zł
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to warunek nie jest spełniony

Wynika stąd że remont z przebudową budynku CIT w Augustowie dla Wariantu III
jest nieopłacalny
Wariant IV
- powierzchnia użytkowa budynku – 439,81 m2
- koszt robót remontowych
- 669 646,90 zł
R = 669 646,90/439,81 = 1 543,56 zł/m2
Ri = 3 458,73 zł x (1-0,456) = 1 881,55 zł
ponieważ R = 1 522,58 zł/m2 < Ri = 1 881,55 zł
to warunek jest spełniony

Wynika stąd że remont z przebudową budynku CIT w Augustowie dla Wariantu IV
jest opłacalny
21 WNIOSKI KOŃCOWE W TYM OPINIA TECHNICZNA MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY,
REMONTU, WZMOCNIENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
Stwierdzony stan techniczny głównych elementów konstrukcyjnych budynku należy określić jako
dobry, nie zagrażający życiu i zdrowiu ludzi.
Żelbetowa i murowana konstrukcja nośna budynku nie wykazuje uszkodzeń, odkształceń,
przemieszczeń i osiadań świadczących o przekroczeniu stanów granicznych nośności i stanów
granicznych przydatności do użytkowania.
Żelbetowe, monolityczne stropy nie wykazują uszkodzeń i odkształceń świadczących o
przekroczeniu stanów granicznych nośności i stanów granicznych przydatności do użytkowania.
Zewnętrzne i wewnętrzne murowane ściany nośne nie wykazują pęknięć i rys spowodowanych
nierównomiernym osiadaniem lub przekroczeniem stanów granicznych nośności i stanów
granicznych przydatności do użytkowania.
Stwierdzony stan zawilgocenia i zagrzybienia elementów konstrukcyjnych budynku nie zagraża
obecnie bezpieczeństwu elementów konstrukcyjnych budynku, są one jeszcze w pełni przydatne
do dalszej bezpiecznej eksploatacji.
Nieszczelne izolacje przeciwwodne tarasów, dachu odwróconego, oraz ścian i posadzek na
poziomie piwnic, nieszczelne obróbki blacharskie lub ich brak powodują zawilgocenie i
zagrzybienie budynku, pogarszając z upływem czasu jego stan techniczny i wpływając na wzrost
zagrożenia życia i zdrowia ludzi.

Zapewnienie dalszego bezpiecznego użytkowania budynku wymaga więc podjęcia prac
remontowych w zakresie objętym Wariantem I lub II lub IV robót naprawczych dla
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których koszt remontu budynku jest ekonomicznie opłacalny.
Dla zakresu i rodzaju robót Wariantu III remont budynku jest ekonomicznie nie opłacalny.
Ze względu na to że istniejąca izolacyjność termiczna przegród budowlanych budynku nie
spełnia obecnych wymogów obecnie obowiązujących przepisów w proponowanym
zakresie robót uwzględniono również prace związane z dociepleniem budynku.
Wariant I obejmuje prace konieczne do wykonania w celu przywrócenia budynku do stanu
użytkowania i dostosowania jego przegród zewnętrznych do wymaganej obecnie
izolacyjności termicznej.
Pozostałe proponowane warianty prac naprawczych obejmują również prace związane z
przebudową (rozbudową) budynku polegające na zabudowaniu w systemie aluminiowoszklanym tarasów na 1 i 2 piętrz - „ogrody zimowe”.
Wariant III obejmujący w swym zakresie zabudowę tarasu na 2 piętrze nie jest
ekonomicznie opłacalny pomimo uzyskania zwiększonej powierzchni użytkowe budynku.
Zaproponowany sposób przebudowy, (zabudowy tarasów) w systemie fasad i zadaszeń
aluminiowo-szklanych został przyjęty ze względu na istniejące już w budynku
rozwiązaniach architektoniczne.
Przed przystąpieniem do robót naprawczych i związanych z przebudową budynku
należy opracować dokumentację projektową wraz z
uzyskaniem wszelkich
wymaganych prawem uzgodnień i decyzji.
Opracował
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