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1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA :  

     Budynek, którego dotyczy opracowanie  znajduje się na  działce   1825/3  w Puławach przy ulicy  
ul. Rybackiej i ul. 4 Pułku Piechoty Wojska Polskiego w Puławach. Projektowany budynek zlokalizo-
wany jest w odległości 3m od budynku „Dawnej Elektrowni Miejskiej” wpisanej do gminnej ewi-
dencji zabytków 
Obiekt ,którego dotyczy opracowanie jest jednokondygnacyjny .Budynek jest wolnostojący w usy-
tuowaniu równoległym do istniejącego budynku dawnej elektrowni oraz prostopadle do ulicy Ry-
backiej . Projektowany  budynek warsztatowy jest 1 kondygnacyjny ,pokryty dachem dwuspado-
wym .Wysokość budynku w kalenicy ok.9m ,a ściany frontowej z attykami w najwyższym punkcie 
od poziomu 0,00 wynosi ok 10m. 
 
2. PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY  
2.1 PRZEZNACZENIE OBIEKTU I CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKÓW 

Budynek warsztatowy jest budynkiem 1 kondygnacyjnym . Projektowana inwestycja dotyczy bu-
dowy warsztatu jako centrum techniczno-technologicznego ,w którym będą testowane nowe roz-
wiązania związane z profilem działalności Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej . Bu-
dynek nawiązujący do istniejącego sąsiedniego w detalach elewacji oraz wysokości od poziomu 0 - 
9,26m w kalenicy i 9,30m w najwyższym punkcie attyki. 
 Zadaszenie budynku projektowanego dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 33° . 
 

 
Bilans powierzchni 
Powierzchnia użytkowa:                                                                                               236,40m² 
                                                            
Kubatura:                                                                                                                        1575 m³   
 
Powierzchnia zabudowy                                                                                      260,92m²         
 
Powierzchnia całkowita                                                                                       236,40 m² 
Maksymalna wysokość kalenicy od najniżej usytuowanego  
                                                           wejścia do budynku                                            9,3 m  
 
2.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJE OBIEKTU 
Obiekt ma formę prostopadłościanu , w usytuowaniu równoległym  swym dłuższym 
bokiem prostopadle do budynku istniejącego. Budynek wewnątrz ma jedna otwartą przestrzeń o funk-
cji warsztatowej.  
Wejście do budynku prze brame w ścianie szczytowej.  
Część socjalna znajduje się w budynku sąsiednim. 
 
2.3. SPECYFIKACJA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 
 
Podłoga na gruncie   

pos.cementowa z powłoką epoksydową                   4cm 

posadzka betonowa zbrojona siatką                         20cm 

folia polietylenowa klejona na zakład 

izolacja przeciwwilgociowa                                         1,2cm 

płyta betonowa                                                               10cm 

piasek ubity                                                              ok.  15cm 



 

Ściany fundamentowe zewnętrzne 

tynk mozaikowy                                                                 2cm 

folia kubełkowa 

styrodur                                                                              8cm 

izolacja przeciwwilgociowa np pecimor 2k 

tynk szczelny "rapówka                                                      2cm 

bloczki betonowe                                                              25cm 

 

Ściany zewnętrzne 

tynk cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy 

styropian typ fasada                                                               12cm 

bloczki bet.komórkowego                                                     24cm 

tynk cem.-wap.                                                                       1,2cm 

 
 
- okna PCV kolor  –biały                                                            U max=1,1 W/m²K 
- brama  aluminium   kolor biały                                             U max =1,35 W/m²K  
2.4.WYKOŃCZENIE 

Wykończenie zewnętrzne 

 

- ściana zewnętrzna murowana z bloczków gazobetonowych, ocieplona od zewnątrz 

styropianem gr. 12 cm, wykończona tynkiem silikonowo-silikatowym 

Kolorystyka elewacji: dwa odcienie kremowego  

Dopuszcza się zmianę kolorystyki obiektu po uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiającym. 

 

Cokoły 

Cokoły z izolacją termiczną ze styropianu XPS grubości 8cm ,nad poziomem terenu wykończone tyn-
kiem mozaikowym. 
 

Kolorystyka elewacji 

Kolorystyka elewacji budynku technologicznego składa się odcieni kremu 

Podano na podstawie palety barw firmy BOLIX 

 

01 B  --śmietankowy b. jasny występy na elewacjach . 

08G  --śmietankowy ciemniejszy — reszta elewacji 

 

Cokół mozaikowy   nr mb140  

 

Wykończenie wewnętrzne 

Tynk ,farby ,  

Ściany wykończone tynkiem  cementowo-wapiennym ,malowane farbami akrylowymi na podkładzie ; 

system zmywalny; 



 

Wszystkie niezbędne elementy stalowe na malowanej powierzchni zabezpieczone farbą podkładową 

antykorozyjną i pomalowane farbą ftalową w kolorze dostosowanym do koloru ścian przed malowa-

niem emulsyjnym. Niedopuszczalne jest bezpośrednie malowanie farbą ftalową elementów ocynkowa-

nych.  

Wszystkie materiały malarskie moją być dobrej jakości i stosowane zgodnie z kartą produktu produ-

centa. 

Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

Urządzenia wentylacyjne 

W dachu  przewiduje się montaż urządzeń wentylacyjnych- typy podane w projekcie branży wentylacji. 

 

 

 

UWAGA: 

1. wykończenie dachu musi być niepalne, lub niezapalne, niekapiące i nieodpadające pod wpływem 

ognia. 

2. Musi posiadać niezbędne certyfikaty i aprobaty techniczne. 

3. Produkty zamienne w stosunku do podanych przykładowych muszą spełniać parametry i obowiązu-

jące przepisy oraz normy. 

4. Rysunki techniczne robocze i warsztatowe należy przedstawić projektantowi do akceptacji przed 

przekazaniem ich na budowę do realizacji. 

5. Inwestycje należy realizować z uwzględnieniem wszystkich wymagań i wytycznych zawartych w de-

cyzjach, postanowieniach i innych uzyskanych opiniach i pismach. 

6. Wymagane rozwiązania systemowe. 

7. Lokalizacja elementów instalacji elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji wg projektu instalacji branżo-

wych. 

8. Instalacje wg projektów branżowych. 

9. Wykonawca zobowiązany jest w swoich projektach roboczych uwzględnić wszystkie niezbędne ele-

menty. 

10. Wykonanie wg PN/TEN i zgodnie z technologią Dostawcy/Producenta oraz obowiązującymi przepi-

sami. 

 

2.5. POSADZKI  

 

- - posadzka wykończona emulsją  epoksydową.  

Wymogi wykonawcze 

· Klasa betonu i profil powierzchni podłoża (wylewki cementowej bądź jastrychu) musi odpowiadać 

przeznaczeniu pod posadzkę epoksydową. Mleczko cementowe należy usunąć przez śrutowanie, fre-

zowanie lub szlifowanie tarczą diamentową. Nieregularności i pęknięcia podłoża muszą zostać wypeł-

nione żywicą epoksydową lub podobnym materiałem. Maksymalna dopuszczalna wilgotność względna 

podłoża musi zostać podana przez producenta systemu posadzki żywicznej. Połączenia z kratkami i ka-

nałami ściekowymi, przepustami rurowymi należy wykonać zgodnie z systemowym 

rozwiązaniem dostawcy posadzki. · Konieczne jest wykonanie badania wilgotności podłoża betono-

wego i uszczelnienie przecieków liniowych. 



· Metodologia wykonania posadzki wg wymogów dostawcy systemu. Obejmować musi przygotowanie 

podłoża, gruntowanie, nałożenie warstwy zasadniczej i warstwy dosycającej. 

· Posadzki należy wykonywać po zakończeniu wszystkich robót budowlanych, wykończeniowych i insta-

lacyjnych. 

· Pomieszczenia lub strefy, w których wykonuje się posadzki muszą być wydzielone i zabezpieczone 

przed ogólnym dostępem. 

· Minimalna temperatura podłoży betonowych powinna wynosić +10ºC. 

· Minimalna temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić +15ºC. 

· Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 70%. 

 
2.6. OKNA i BRAMY 

Okna zewnętrzne o profilach z przekładkami termicznymi. 

UWAGA: 

1./ Mocowanie stolarki wykonać zgodnie z wytycznymi producenta, 

3./ Kolorystyka okien i bramy :biała . 

 

2.7. PARAPETY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE 

- wewnętrzne z konglomeratu- kolor biały. 

- zewnętrzne stalowe, ocynkowane i zabezpieczone wielowarstwowo powłoką poliestrową 

odporną na różnorodne warunki atmosferyczne oraz folią ochronną o grubości 0,75mm- kolor 

biały 

2.8. BALUSTRADY  

W ms pomostu technicznego zaproponowano balustrady ze stali nierdzewnej z wypełnieniami spawa-

nymi lub przykręcanymi do boku słupków  , mocowanie proste do podestu, wykonanie standardowe: 

słupki fi 50mm, pochwyt fi 50mm, pręt wypełniający 12mm. Jako wypełnienie można zastosować rurki 

dowolnej średnicy. Minimalna wysokość balustrady, mierzona do wierzchu poręczy 1,1m , maksymalny 

prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady 0,12m 

 

2.9. SKRZYNKI HYDRANTOWE 

hydrant wewnętrzny natynkowy i gaśnica w szafkach 

 



2.10. IZOLACJE  

W budynku izolację : 

· Izolacje przeciwwodne, 

· Izolacje termiczne, 

 

Izolacje poziome i pionowe przeciwwodne/przeciwwilgociowe 

Warstwy izolacji przeciwwodnej/przeciwwilgociowej dachu, fundamentów, stropów i posadzek 

zgodnie z opisem/specyfikacją zawartą w tym opracowaniu; lokalizacja wg oznaczeń na rysunkach ar-

chitektonicznych. 

Izolacje termiczne: 

- dach: płyta dachowa warstwowa z wypełnieniem poliretanem, = 0,018 [W/(m•K)]; 

-ściana zewnętrzna płyta styropianowa gr.12cm EPS 70-040 FASADA,  = 0,036 [W/(m•K)]; 
 
Warstwę izolacji termicznej zaproponowano także na kominach wentylacyjnych (styropian gr,5cm). 
 

2.11. DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

 

Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych: 

· wysokość progów w otworach wejściowych zewnętrznych z poziomu terenu do 

budynku nie będzie przekraczać 2 cm, 

 

2.12. ZAGADNIENIA PPOŻ.  

Obiekt parterowy niski PM ,klasa odporności pożarowej E . Gęstość obciążenia ogniowego poniżej war-

tości 500 MJ/m2. Pomieszczenie budynku nie jest zagrożone wybuchem. 

Do wykończenia wnętrz nie wolno stosować materiałów, które podczas rozpadu termicznego są tok-

syczne, intensywnie dymiące lub występują płonące krople. 

Wg § 273  Warunków technicznych :odległości między ścianami zewnętrznymi budynków położonych 

na jednej działce budowlanej nie ustala się jeżeli łączna powierzchnia wewnętrzna tych budynków nie 

przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej wymaganej dla każdego ze znaj-

dujących się na tej działce rodzajów budynków. 

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej wg § 227  : ZLIII to 8 000m² ,dopuszczalna strefa poża-

rowa PM wg § 228 to 20 000m²  . Powierzchnia obu budynków wynosi ok.650m². 

Analizując Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania pro-

jektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 2117) § 3 projektowany obiekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca ds. zabezpieczeń PPOŻ. 

2.13. ZAGADNIENIA HIGIENICZNO-SANITARNE  

Charakterystyka obiektu: 



W projektowanym obiekcie będą prowadzone prace nad wdrożeniem nowych rozwiązań połączeń ru-

rowych ,montażu armatury czynności transportowo-przeładowcze , itp. prac. Przewiduje się pracę cza-

sową do 2 godzin ok 4osób jednocześnie. Całe zaplecze socjalno-sanitarne znajduje się w obiekcie 

obok. 

Pracownicy fizyczni przychodzą do pracy już w ubraniu roboczym .Wchodzą od frontu budynku bramą 

segmentową. 

Zatrudnienie i godziny otwarcia: 

Przewidywane zatrudnienie : osoby fizyczne : 4 os.  

 

Wymogi BHP : 

-Wysokość  pomieszczenia stałej pracy nie może być mniejsza niż: 

3 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia; 

Wysokość określona w ust. 1 pkt 1 może być zmniejszona do: 

2,5 m w świetle: jeżeli w pomieszczeniu zatrudnionych jest nie więcej niż 4 pracowników, a na każdego 

z nich przypada co najmniej po 15 m ³ wolnej objętości ; 

2,2 m w świetle - w dyżurce, portierni i innym . 

Wysokość pomieszczenia czasowej pracy nie może być mniejsza niż: 

2,2 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia; 

2,5 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące występowanie czynników 

szkodliwych dla zdrowia. 

-Pomieszczenia pracy, w których przebywają pracownicy, nie mogą być zamykane w sposób uniemożli-

wiający wyjście z pomieszczenia. Jeżeli istnieją względy wymagające zamykania pomieszczeń w czasie 

pracy przed osobami nieupoważnionymi, należy stosować przy drzwiach zamki uniemożliwiające wej-

ście z zewnątrz, a jednocześnie umożliwiające wyjście z pomieszczenia bez użycia klucza. W takiej sytu-

acji należy przewidzieć możliwość powiadamiania pracowników znajdujących się w takich pomieszcze-

niach o niebezpieczeństwie grożącym z zewnątrz 

-Oświetlenie:  w  pomieszczeniach stałej pracy należy zapewnić oświetlenie dzienne. Oświetlenie 

dzienne na poszczególnych stanowiskach pracy powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanych 

prac i wymaganej dokładności oraz powinno spełniać wymagania określone w Polskiej Normie. 

Niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elek-

tryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami. 

Stosunek wartości średnich natężenia oświetlenia w pomieszczeniach sąsiadujących ze sobą, przez 

które odbywa się komunikacja wewnętrzna, nie powinien być większy niż 5 do 1. 

W pomieszczeniach i miejscach pracy, w których w razie awarii oświetlenia mogą wystąpić zagrożenia 

dla życia lub zdrowia pracowników, należy zapewnić oświetlenie awaryjne o odpowiednim natężeniu, 

zgodnie z Polską Normą. 

Instalacje oświetleniowe w pomieszczeniach, w których znajdują się miejsca pracy, oraz w korytarzach 

powinny być dobrane i wykonane tak, aby nie narażały pracownika na wypadek powodowany rodza-

jem zainstalowanego oświetlenia. Okna i świetliki, przeznaczone do wietrzenia pomieszczeń, należy 

wyposażyć w urządzenia pozwalające na otwieranie ich w sposób łatwy i bezpieczny z poziomu podłogi 



oraz ustawienie części otwieranych w pożądanym położeniu.W pomieszczeniach pracy należy zapew-

nić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego nie-

zbędnego do jej wykonania) nie niższą niż 14 °C (287 K), chyba że względy technologiczne na to nie po-

zwalają. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszcze-

niach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18 °C (291 K). 

Ogrzewanie i wentylacja 

Pomieszczenia i stanowiska pracy powinny być zabezpieczone przed niekontrolowaną emisją ciepła w 

drodze promieniowania, przewodzenia i konwekcji oraz przed napływem chłodnego powietrza z ze-

wnątrz. 

W pomieszczeniach pracy powinna być zapewniona wymiana powietrza wynikająca z potrzeb użytko-

wych i funkcji tych pomieszczeń, bilansu ciepła i wilgotności oraz zanieczyszczeń stałych i gazowych. 

W pomieszczeniach pracy, w których wydzielają się substancje szkodliwe dla zdrowia, powinna być za-

pewniona taka wymiana powietrza, aby nie były przekraczane wartości najwyższych dopuszczalnych 

stężeń tych substancji. 

Wymagania dotyczące parametrów powietrza w pomieszczeniach pracy określają odrębne przepisy i 

Polskie Normy. 

Urządzenia lub ich części, z których mogą wydzielać się szkodliwe gazy, pary lub pyły, powinny być 

zhermetyzowane. W razie niemożliwości zhermetyzowania, urządzenia te powinny być wyposażone w 

miejscowe wyciągi. 

Powietrze doprowadzane do pomieszczeń pracy z zewnątrz przy zastosowaniu klimatyzacji lub wenty-

lacji mechanicznej powinno być oczyszczone z pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia. 

Klimatyzacja lub wentylacja nie może powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania po-

mieszczeń pracy. Nie dotyczy to wentylacji awaryjnej. 

Strumień powietrza pochodzący z urządzeń wentylacji nawiewnej nie powinien być skierowany bezpo-

średnio na stanowisko pracy. 

Strumień objętości powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach przeznaczonych na stały i czasowy 

pobyt ludzi powinien wynosić: 

- 20 m3/h dla każdej przebywającej osoby 

W klimatyzowanych oraz wentylowanych pomieszczeniach o nie otwieranych oknach strumień objęto-

ści powietrza wentylacyjnego powinien wynosić 30 m3/h dla każdej przebywającej osoby, 

Krotność wymiany powietrza w poszczególnych pomieszczeniach . 

Krotność wymian powietrza [h-1] 

Warsztat mechaniczny 3-6 

2.14. UWAGI  

Całość prac włącznie z wykopami wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepi-

sami, normami oraz obowiązującymi przepisami BHP i ppoż., należy bezwzględnie przestrzegać obo-

wiązujących przepisów BHP i ppoż. 

· Wszystkie elementy przychodzące na budowę muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty oraz 

muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski. 



· Zastosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, dla których wy-

dano certyfikat na znak bezpieczeństwa, dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 

deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną. 

· Wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty i protokoły odbiorów zachować do kontroli i odbioru. 

· Transport, przechowywanie, zabudowa i montaż wszystkich urządzeń i elementów instalacji, zgodnie 

z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami, normami oraz obowiązującymi przepisami 

BHP i ppoż., dokumentacjami techniczno – rozruchowymi urządzeń i elementów przychodzących na 

budowę oraz instrukcjami producenta. 

· Wszystkie roboty wykonywać ściśle wg dokumentacji technicznej, niniejszego opisu oraz Warunków 

Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych, pod nadzorem osoby uprawnionej. 

· Obiekt wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami. „W sprawie warunków technicznych,jakim powinny odpo-

wiadać budynki i ich usytuowanie”. 

· Przed przystąpieniem do prac zobowiązuje się inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela do 

dopilnowania wykonania przez wykonawcę robót planu BIOS. Plan BIOS wykonuje osoba o wymaga-

nych uprawnieniach w zakresie BHP jak kierownik budowy lub osoba wyznaczona przez niego. Plan 

BIOZ należy wykonać dla wszystkich robót wyszczególnionych w prawie budowlanym odnośnie BIOZ. 

Kierownik budowy ma obowiązek określić i zapewnić bezpieczną organizację robót dla wszystkich pro-

wadzonych prac. 

· Inwestycje należy realizować z uwzględnieniem wszystkich wymagań i wytycznych zawartych w decy-

zjach, postanowieniach i innych uzyskanych opiniach i pismach. 

· Roboty wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i najnowszą wiedzą techniczną. 

· Scenariusz rozwoju pożaru - wg oddzielnego opracowania. 

· Konstrukcja wg projektu konstrukcji. 

· Instalacje wg projektów branżowych. 

· Wszystkie materiały stosowane w elementach, dla których wymagana jest odporność ogniowa, mu-

szą posiadać stosowne atesty. 

Produkty zamienne w stosunku do podanych przykładowych wymagają uzgodnienia z Projektantem, 

muszą spełniać obowiązujące przepisy i normy. 

· Niniejszy projekt jest Projektem Wykonawczym. Rysunki techniczne robocze i warsztatowe należy 

przedstawić projektantowi do akceptacji przed przekazaniem ich na budowę do realizacji. 

· Opisy techniczne projektowanej konstrukcji, sieci zewnętrznych i instalacji wewnętrznych zawarte są 

w odpowiednich częściach projektów branżowych. 

· Inwestycje należy realizować z uwzględnieniem wszystkich wymagań i wytycznych zawartych w decy-

zjach, postanowieniach i innych uzyskanych opiniach i pismach. 

· Wymagane Rozwiązania Systemowe. 

· Lokalizacja kratek ściekowych oraz elementów instalacji wentylacji klimatyzacji i ogrzewania wg pro-

jektu instalacji sanitarnych. 

· Dokładne położenie przejść i otworów powinno być sprawdzone w odpowiednich opracowaniach 

branżowych. 

· Wykonawca zobowiązany jest w swoich projektach roboczych uwzględnić wszystkie niezbędne ele-

menty. 

· Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją między-

branżową.Projekt rozpatrywać wraz z projektami branżowymi. W wypadku wątpliwości wymagane jest 

potwierdzenie projektantów. 



· Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją projektu. Wszelkie 

niezgodności powinny być zgłaszane przed rozpoczęciem robót. 

· Wymagana jest koordynacja między Dostawcami / Wykonawcami poszczególnych elementów i syste-

mów 

· Część rysunkowa i opis techniczny stanowi integralną całość - rozpatrywać łącznie. 

· Przejścia instalacyjne przez przegrody oddzielenia p -pożarowych uszczelnić pożarowo do klasy od-

porności EI przegród przebijanych. 

· Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi doku-

mentacjami branżowymi i budowlanymi oraz do zweryfikowania koordynacji międzybranżowej. Wszel-

kie niejasności Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie zgłosić odpowiedniej  jednostce projekto-

wej. 

· Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiarów w naturze. 

· Wszystkie elementy nośne i konstrukcyjne mogą być wykonane wyłącznie wg pakietu konstrukcyj-

nego zatwierdzonego do realizacji. 

Wykonanie jakichkolwiek nieujętych w projekcie bruzd i przebić w elementach 

konstrukcyjnych może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody konstruktora. 

· W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: 

- Za prawidłowość wykonania odpowiada Wykonawca. 

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano montażowych. 

- Polskie Normy (PN-EN), instrukcje, wytyczne, świadectwa, dopuszczenia i atesty Instytutu Techniki 

Budowlanej. 

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców stosowanych systemów i mate-

riałów budowlano-instalacyjnych. 

- Przepisy techniczne i wytyczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót. 

· Na podstawie niniejszego opracowania należy sporządzić przez uprawnionych projektantów plany 

warsztatowe. 

· Sporządzenie planów warsztatowych musi nastąpić przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budow-

lanych i montażowych. 

· Plany warsztatowe powinny zostać wykonane po uprzednim: 

                             - Dokonaniu szczegółowych pomiarów sprawdzających całość konstrukcji, 

                             - Dokonaniu niezbędnych wizji lokalnych i sprawdzeń robót zrealizowanych, 

                            - Skoordynowaniu technologii i specyfiki wykonania robót danej branży z technologią i  

                              sposobem wykonania robót pozostałych branż, 

                           - Po dokonaniu obliczeń statycznych sprawdzających wymiary i sposoby mocowania  

                             opracowywanych elementów do elementów konstrukcyjnych i między sobą, 

· Plany warsztatowe podlegają weryfikacji projektantów poszczególnych branż, a ich skierowanie do 

realizacji nastąpić może jedynie po akceptacji odpowiedniej jednostki projektowej. 

· Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić architektowi do akceptacji 

próbki wszystkich nie wymienionych w projekcie elementów i materiałów. 

· Wszystkie stosowane materiały i urządzenia powinny być najwyższej jakości w przyjętym standardzie. 

· Zastosowane elementy wykończeniowe jak i roboty przygotowawcze, wykonawcze i montażowe wy-

konane bez aprobaty architekta lub bez uzgodnionych przez architekta planów warsztatowych właści-

wych danemu zakresowi robót, mogą zostać nieodebrane i poddane rozbiórce na odpowiedzialność 

wykonawcy. 



· Prowadzenie prac budowlanych, odbiorów częściowych i całościowych poszczególnych zakresów ro-

bót dopuszcza się wyłącznie na podstawie zatwierdzonego przez architekta planu warsztatowego. 

· Kolorystykę poszczególnych elementów należy przedstawić przed zamówieniem w postaci próbek, 

przed zamówieniem materiałów do akceptacji inwestora i architekta. 

Wykonanie poszczególnych elementów poprzedzić pomiarami z natury miejsca ich 

wbudowania. 

· Dostawca zobowiązany jest do dostosowania urządzeń do zastanych w projekcie parametrów i wa-

runków. 

· Dostawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji roboczo/warsztatowej. 

  

Niniejszy projekt wykonawczy należy rozpatrywać wyłącznie z projektem budowlanym. 

Z projektu budowlanego należy wyłączyć rysunki ujęte w proj. wykonawczym , traktując je jako 

nieaktualne; 

Przyjęte w projekcie rozwiązania, materiały oraz kolorystyka jest tylko propozycją i mogą być zmie-

nione na równoważne po ustaleniach z Zamawiającym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BOLIX S.A.
ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
infolinia: 0 801 650 222
tel.: (0-33) 475 06 00
fax: (0-33) 475 06 12
www.bolix.pl

System ociepleń ścian zewnętrznych budynków 
ETICS na płytach styropianowych EPS lub XPS

Zakonczenie ocieplenia - rzut

Schemat stanowi własność firmy BOLIX S.A. z siedzibą w Żywcu. BOLIX 
S.A. wyraża zgodę na zamieszczenie powyższego rozwiązania 
technicznego w projektach budowlanych z zastrzeżeniem praw do zmian 
w odniesieniu do materiałów lub rozwiązań systemowych. Prezentowany 
detal może nie wyczerpywać wszelkich aspektów rozwiązania 
technicznego. Bardziej szczegółowe informacje zawarto w materiałach 
technicznych BOLIX.

1.3.1

Masa poliuretanowa, 
trwaleelastyczna

15
 c

m

Listwa narożna 
z siatką 10 x 10 cm

1. Ściana
2. Zaprawa klejąca BOLIX do przyklejania
    płyt styropianowych EPS lub XPS
3. Płyty styropianowe EPS lub XPS

5. Podkład tynkarski BOLIX
6. Wyprawa tynkarska BOLIX

4. Zaprawa klejąca BOLIX do 
wykonywania warstwy zbrojonej siatką 
z włókna szklanego 

01.2017

Nazwa schematu

Data wykonania schematu

Nr schematu
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BOLIX S.A.
ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
infolinia: 0 801 650 222
tel.: (0-33) 475 06 00
fax: (0-33) 475 06 12
www.bolix.pl

System ociepleń ścian zewnętrznych budynków 
ETICS na płytach styropianowych EPS lub XPS

Przekrój ocieplenia okna zamontowanego w licu 
ściany - detal 2 nadproża okiennego

Schemat stanowi własność firmy BOLIX S.A. z siedzibą w Żywcu. BOLIX 
S.A. wyraża zgodę na zamieszczenie powyższego rozwiązania 
technicznego w projektach budowlanych z zastrzeżeniem praw do zmian 
w odniesieniu do materiałów lub rozwiązań systemowych. Prezentowany 
detal może nie wyczerpywać wszelkich aspektów rozwiązania 
technicznego. Bardziej szczegółowe informacje zawarto w materiałach 
technicznych BOLIX.

1.5.2

DETAL 1

Listwa kapinosowa 
z siatką 10 x 10 cm

DETAL 1

LUB

Profil przyokienny

Masa poliuretanowa, 
trwaleelastyczna

1. Ściana
2. Zaprawa klejąca BOLIX do przyklejania
    płyt styropianowych EPS lub XPS
3. Płyty styropianowe EPS lub XPS

5. Podkład tynkarski BOLIX
6. Wyprawa tynkarska BOLIX

4. Zaprawa klejąca BOLIX do 
wykonywania warstwy zbrojonej siatką 
z włókna szklanego 

01.2017

Nazwa schematu

Data wykonania schematu

Nr schematu



BOLIX S.A.
ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
infolinia: 0 801 650 222
tel.: (0-33) 475 06 00
fax: (0-33) 475 06 12
www.bolix.pl

System ociepleń ścian zewnętrznych budynków 
ETICS na płytach styropianowych EPS lub XPS

Schemat stanowi własność firmy BOLIX S.A. z siedzibą w Żywcu. BOLIX 
S.A. wyraża zgodę na zamieszczenie powyższego rozwiązania 
technicznego w projektach budowlanych z zastrzeżeniem praw do zmian 
w odniesieniu do materiałów lub rozwiązań systemowych. Prezentowany 
detal może nie wyczerpywać wszelkich aspektów rozwiązania 
technicznego. Bardziej szczegółowe informacje zawarto w materiałach 
technicznych BOLIX.

1.10.3

Attyka

01.2017

Nazwa schematu

Data wykonania schematu

Nr schematu

1. Ściana
2. Zaprawa klejąca BOLIX do przyklejania
    płyt styropianowych EPS lub XPS
3. Płyty styropianowe EPS lub XPS

5. Podkład tynkarski BOLIX
6. Wyprawa tynkarska BOLIX

4. Zaprawa klejąca BOLIX do 
wykonywania warstwy zbrojonej siatką 
z włókna szklanego 



BOLIX S.A.
ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
infolinia: 0 801 650 222
tel.: (0-33) 475 06 00
fax: (0-33) 475 06 12
www.bolix.pl

System ociepleń ścian zewnętrznych budynków 
ETICS na płytach styropianowych EPS lub XPS

Wzmocnienia w otworach okiennych i drzwiowych

Schemat stanowi własność firmy BOLIX S.A. z siedzibą w Żywcu. BOLIX 
S.A. wyraża zgodę na zamieszczenie powyższego rozwiązania 
technicznego w projektach budowlanych z zastrzeżeniem praw do zmian 
w odniesieniu do materiałów lub rozwiązań systemowych. Prezentowany 
detal może nie wyczerpywać wszelkich aspektów rozwiązania 
technicznego. Bardziej szczegółowe informacje zawarto w materiałach 
technicznych BOLIX.

1.14.1

min. 10 cm

DETAL 1

Kolejność wykonywania wzmocnienia w otworach okiennych i drzwiowych
DETAL 1

3. Montaż dodatkowej siatki zbrojącej 
w narożach tzw. siaki diagonalne 

2. Montaż siatki zbrojącej wewnątrz 
otworu wneki 

m
in

. 1
0 

cm

 Wymiary "siatki diagonalnej"  

45
°

20 c
m

35 cm

min. 10 cm

1. Montaż narożników aluminiowych 
lub PVC z siatką o szerokości 10 cm 
pasów siatki zbrojącej

m
in

. 1
0 

cm

01.2017

Nazwa schematu

Data wykonania schematu

Nr schematu



BOLIX S.A.
ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
infolinia: 0 801 650 222
tel.: (0-33) 475 06 00
fax: (0-33) 475 06 12
www.bolix.pl

System ociepleń ścian zewnętrznych budynków 
ETICS na płytach z wełny mineralnej

Narożnik zewnętrzny - rozwiązanie z zastosowaniem 
listwy narożnikowej z siatką

Schemat stanowi własność firmy BOLIX S.A. z siedzibą w Żywcu. BOLIX 
S.A. wyraża zgodę na zamieszczenie powyższego rozwiązania 
technicznego w projektach budowlanych z zastrzeżeniem praw do zmian 
w odniesieniu do materiałów lub rozwiązań systemowych. Prezentowany 
detal może nie wyczerpywać wszelkich aspektów rozwiązania 
technicznego. Bardziej szczegółowe informacje zawarto w materiałach 
technicznych BOLIX.

2.2.2

Listwa narożna z siatką 
10 x 10 cm

01.2017

Nazwa schematu

Data wykonania schematu

Nr schematu

1. Ściana
2. Zaprawa klejąca BOLIX do przyklejania 
płyt z wełny mineralnej
3. Płyty z wełny mineralnej

5. Podkład tynkarski BOLIX
6. Wyprawa tynkarska BOLIX 

4. Zaprawa klejąca BOLIX do 
wykonywania warstwy zbrojonej siatką 
z włókna szklanego 



BOLIX S.A.
ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
infolinia: 0 801 650 222
tel.: (0-33) 475 06 00
fax: (0-33) 475 06 12
www.bolix.pl

System ociepleń ścian zewnętrznych budynków 
ETICS na płytach z wełny mineralnej

Narożnik zewnętrzny - rozwiązanie z wywinięciem 
siatki

Schemat stanowi własność firmy BOLIX S.A. z siedzibą w Żywcu. BOLIX 
S.A. wyraża zgodę na zamieszczenie powyższego rozwiązania 
technicznego w projektach budowlanych z zastrzeżeniem praw do zmian 
w odniesieniu do materiałów lub rozwiązań systemowych. Prezentowany 
detal może nie wyczerpywać wszelkich aspektów rozwiązania 
technicznego. Bardziej szczegółowe informacje zawarto w materiałach 
technicznych BOLIX.

2.2.1

02.2017

Nazwa schematu

Data wykonania schematu

Nr schematu

1. Ściana
2. Zaprawa klejąca BOLIX do przyklejania 
płyt z wełny mineralnej
3. Płyty z wełny mineralnej

5. Podkład tynkarski BOLIX
6. Wyprawa tynkarska BOLIX 

4. Zaprawa klejąca BOLIX do 
wykonywania warstwy zbrojonej siatką 
z włókna szklanego 
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BOLIX S.A.
ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
infolinia: 0 801 650 222
tel.: (0-33) 475 06 00
fax: (0-33) 475 06 12
www.bolix.pl

System ociepleń ścian zewnętrznych budynków 
ETICS na płytach z wełny mineralnej

Dolna część ocieplenia - rozwiązania z listwą 
startową i listwą kapinosową bez taśmy rozprężnej

Schemat stanowi własność firmy BOLIX S.A. z siedzibą w Żywcu. BOLIX 
S.A. wyraża zgodę na zamieszczenie powyższego rozwiązania 
technicznego w projektach budowlanych z zastrzeżeniem praw do zmian 
w odniesieniu do materiałów lub rozwiązań systemowych. Prezentowany 
detal może nie wyczerpywać wszelkich aspektów rozwiązania 
technicznego. Bardziej szczegółowe informacje zawarto w materiałach 
technicznych BOLIX.

2.8.2

Listwa startowa

Listwa kapinosowa

Wariant I - listwa startowa

Wariant II - listwa kapinosowa

Masa poliuretanowa
trwaleelastyczna

Uwaga

Niniejsze rozwiązanie dopuszcza się stosować, gdy 
ocieplenie strefy cokołowej nie styka się z gruntem 
lub dochodzi bezpośrednio do ławy fundamentowej 

01.2017

Nazwa schematu

Data wykonania schematu

Nr schematu

Masa poliuretanowa
trwaleelastyczna

1. Ściana
2. Zaprawa klejąca BOLIX do przyklejania 
płyt z wełny mineralnej
3. Płyty z wełny mineralnej

5. Podkład tynkarski BOLIX
6. Wyprawa tynkarska BOLIX 

4. Zaprawa klejąca BOLIX do 
wykonywania warstwy zbrojonej siatką 
z włókna szklanego 

1. Ściana
2. Zaprawa klejąca BOLIX do przyklejania 
płyt z wełny mineralnej
3. Płyty z wełny mineralnej

5. Podkład tynkarski BOLIX
6. Wyprawa tynkarska BOLIX 

4. Zaprawa klejąca BOLIX do 
wykonywania warstwy zbrojonej siatką 
z włókna szklanego 



BOLIX S.A.
ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
infolinia: 0 801 650 222
tel.: (0-33) 475 06 00
fax: (0-33) 475 06 12
www.bolix.pl

System ociepleń ścian zewnętrznych budynków 
ETICS na płytach z wełny mineralnej

Połączenie zadaszenia z ociepleniem - detal

Schemat stanowi własność firmy BOLIX S.A. z siedzibą w Żywcu. BOLIX 
S.A. wyraża zgodę na zamieszczenie powyższego rozwiązania 
technicznego w projektach budowlanych z zastrzeżeniem praw do zmian 
w odniesieniu do materiałów lub rozwiązań systemowych. Prezentowany 
detal może nie wyczerpywać wszelkich aspektów rozwiązania 
technicznego. Bardziej szczegółowe informacje zawarto w materiałach 
technicznych BOLIX.

2.10.4

Masa poliuretanowa
trwaleelastyczna

01.2017

Nazwa schematu

Data wykonania schematu

Nr schematu

Taśma rozprężna

XPS

1. Ściana
2. Zaprawa klejąca BOLIX do przyklejania 
płyt z wełny mineralnej
3. Płyty z wełny mineralnej

5. Podkład tynkarski BOLIX
6. Wyprawa tynkarska BOLIX 

4. Zaprawa klejąca BOLIX do 
wykonywania warstwy zbrojonej siatką 
z włókna szklanego 



BOLIX S.A.
ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
infolinia: 0 801 650 222
tel.: (0-33) 475 06 00
fax: (0-33) 475 06 12
www.bolix.pl

System ociepleń ścian zewnętrznych budynków 
ETICS na płytach z wełny mineralnej

Proponowane rozmieszczenie łączników mechanicznych 
na 1 m  ocieplenia na płytach MW 50 x 100 cm - cz.1.

Schemat stanowi własność firmy BOLIX S.A. z siedzibą w Żywcu. BOLIX 
S.A. wyraża zgodę na zamieszczenie powyższego rozwiązania 
technicznego w projektach budowlanych z zastrzeżeniem praw do zmian 
w odniesieniu do materiałów lub rozwiązań systemowych. Prezentowany 
detal może nie wyczerpywać wszelkich aspektów rozwiązania 
technicznego. Bardziej szczegółowe informacje zawarto w materiałach 
technicznych BOLIX.

2.15.1

2

01.2017

Nazwa schematu

Data wykonania schematu

Nr schematu

4 łączniki mechaniczne na 1 m ocieplenia

Specyfikację mocowania mechanicznego  systemu ociepleń ETICS 
powinien określać projekt techniczny ocieplenia budynku. W projekcie 
powinny być uwzględnione następujące informacje:
1) Rodzaj łączników (łącznik powinien posiadać aktualną Aprobatę 

Techniczną z uwzględnieniem kotwienia w docelowym podłożu)
2) Całkowita długość łączników
3) Ilość łączników przypadających na 1 m2 ocieplenia z uwzględnieniem 

stref obrzeżowych, warunków specyficznych tj. wysokość budynku, 
osłonięcie, obciążenie wiatrem 

4) Sposób rozmieszczenia
5) Głębokość zakotwienia w  danym podłożu

6 łączników mechanicznych na 1 m ocieplenia

2

2
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