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1.1 Roboty ziemne. 
W przypadku prowadzenia wykopów w gruntach spoistych prace te należy wykonać tak, aby nie 
dopuścić do gromadzenia się wody w wkopach, gdyż spowoduje to uplastycznienie tych gruntów i 
znacznie obniży ich parametry wytrzymałościowe. W trakcie robót fundamentowych należy uważać, 
aby nie naruszyć struktury gruntów zalegających bezpośrednio poniżej poziomu posadowienia 
fundamentów. Wykopu fundamentowego nie można  pozostawić niezabezpieczonego na okres 
zimowy, ze względu na przemarzanie gruntów. Wykop należy wykonać koparką z odwiezieniem 
urobku. Pogłębienie fundamentów należy wykonać ręcznie. Zasypkę na ściany fundamentowe 
wykonać ręcznie.  
 
1.2 Fundamenty. 
Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto jednostkowy obliczeniowy opór podłoża gruntowego 
wynoszący q = 150 kPa. W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów o słabszych 
parametrach niż wyżej założone należy wykonać adaptację fundamentów do lokalnych warunków 
gruntowo - wodnych. W projekcie założono I kategorię geotechniczną posadowienia 
fundamentów – warunki gruntowe proste. Fundamenty należy posadowić na gruntach rodzimych. 
W przypadku posadowienia na nasypie niekontrolowanym /NN/ należy w ramach adaptacji 
przewidzieć lokalną wymianę gruntu lub zastosować  poduszki piaskowe pod ławy fundamentowe, 
zagęszczone do  ID= 0,65. Przyjęto poziom posadowienia fundamentów budynku mieszkalnego na 
głębokości: -1,66m poniżej poziomu porównawczego +/-0,00 będącego poziomem wykończonej 
podłogi parteru wewnątrz budynku.  Fundamenty należy wykonać na warstwie betonu podkładowego 
klasy B10 i gr. min. 10 cm  posadowić min. 1,00m poniżej projektowanego poziomu przyległego 
terenu. Stopy fundamentowe tarasu zaprojektowano jako schodkowe o wysokości:40 cm (poziom 
niższy) i 60 cm (poziom wyższy), szerokości odpowiednio 70  cm i 40 cm. Fundamenty należy 
wykonać z betonu B25 i zbroić krzyżowo prętami Ø12mm ze stali A-IIIN 34GS. Grubość otuliny 
powinna być nie mniejsza niż 4 cm wg PN-B-03264:2002 (klasa środowiska 5c,p.8.1.1.2). Rzut 
fundamentów oraz przyjęte przekroje fundamentów pokazano na rys. konstrukcyjnych. 
 
SF_1 poz.1.1  [23 sztuki] STOPA  FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA  70 /70 /40cm 
 1_zbrojenie główne  w jednym  kierunku  6 Ø 12mm co 13cm 
2_zbrojenie główne  w jednym  kierunku  6 Ø 12mm co 13cm 
3_chudy beton 10cm 
 
1.3. Konstrukcja nośna tarasu. 
Konstrukcje nośną tarasu tworzy układ złożony z zimnogiętych zamkniętych profili stalowych ze stali 
St3SX. Klasa konstrukcji spawanej 1. Konstrukcja spawana na miejscu budowy. 
Łączenia poszczególnych elementów konstrukcyjnych za pomocą spawów - elektrody ER1.46. 
- Wszystkie spoiny należy wykonywać na całych dostępnych długościach styków. 
- Wszystkie spoiny pachwinowe nie opisane na rysunku wykonać na 0,7 grubości  
cieńszego z łączonych elementów. 
 
1. SŁUP – profil zimnogięty 60x60x6mm, długość 910mm 
2. BELKA – profil zimnogięty 120x60x5mm, długość (zgodnie z zestawieniem rys. konstrukcyjnych) 
3. LEGAR – profil  zimno gięty 60x40x2.9mm, długość 5000mm (36 sztuk) i 2900mm (35 sztuk) 
4. STĘŻENIE KRZYŻOWE – pręt Ø 12mm (22 sztuki) skręcany śrubą rzymską 
5. BLACHA STOPOWA – 400x400x12mm 
6. KOTWY 4x M12 
 
- Konstrukcję stalową zabezpieczyć antykorozyjnie powłokami malarskimi (Antykorozyjna 
gruntoemalia akrylowa). Przygotowanie powierzchni konstrukcji stalowej dostosować do przyjętego 
systemu zabezpieczenia. 
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1.4 Podłoga tarasu. 
MONTAŻ DESEK KOMPOZYTOWYCH WG SPECYFIKACJI PRODUCENTA. 
Deski tarasowe kompozytowe 162x28mm DUO FUSE DFD162 mocowane do bezpośrednio do profili 
stalowych. Należy mocować przy pomocy klipsów łączących za pomocą wkrętów samowiercących 
3.9x19mm. 
Szczelina dylatacyjna musi mieć 5mm na 1 m długości deski.  
Przy montażu desek kompozytowych  należy uwzględnić całość prac związanych z połączeniem 
konstrukcji i desek tarasowych: kątowniki 5,3x4,1x300cm, deskę cokołową 12x60, klipsy startowe i 
łączące. 

1.5. Ściany zewnętrzne. 
Projekt budowy tarasu zakłada połączenie tarasu z pomieszczeniem basenu krytego. W tym celu 
należy dokonać rozbiórki fragmentu  ściany zewnętrznej pod oknem (wg rysunków).  
W miejscach naruszenia struktury  termoizolacji  budynku należy zastosować system na styropianie z 
silikatowo-silikonową  zewnętrzną wyprawą  tynkarską. Zastosowano kolorystykę wg istniejącej na 
obiekcie oraz fakturę uziarnienia masy tynkarskiej jako pełna, o grubości ziarna 1,50mm 
Uzupełnienie warstwy termoizolacyjnej ściany zewnętrznej wykonać z płyty styropianowej λ = 0,04, 
grubości dostosowanej do istniejącej grubości warstwy termoizolacyjnej. 
 
2.1. Zabezpieczenie przed wpływami eksploatacji górniczej. 
Projektowany taras nie jest przystosowany do posadowienia na terenach szkód górniczych. W 
przypadku lokalizacji budynku na w/w terenach należy dokonać niezbędnych zmian w zakresie 
konstrukcji fundamentów oraz wieńców i nadproży. Nie dotyczy w/w terenu. 
 
2.2. Sposób budowy a ochrona interesów osób trzecich. 
Projektowana konstrukcja budynku nie narusza interesów osób trzecich w rozumieniu przepisów 
prawa budowlanego. 
 
2.3.Wykończenie zewnętrzne budynku. 
  
2.3.1. Elewacje. 
Ościeża zewnętrzne uzupełnić zaprawą tynkarską szybkowiążącą.  
  
2.3.3. Okna. Do likwidacji. 
Demontaż jednoskrzydłowego okna 100x100cm w miejscu wskazanym  na rysunkach. 
 
2.3.4. Drzwi. 
Drzwi zewnętrzne aluminiowe 90x210/220cm (kierunek otwarcia: prawe) zamontować w istniejącej 
konstrukcji fasady aluminiowej zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
Wybrane cechy i parametry: 
- Szerokość ościeżnicy okna i profili drzwiowych - 52 mm 
- Głębokość skrzydeł okiennych - 61 mm 
- Ilość komór- 3 
- Rowek pod okucia EURO / PCV  TAK / TAK 
- Zawiasy wrębowe / nawierzchniowe  TAK / TAK 
- Zakres szklenia- 2 - 42,5 mm 
- Współczynnik termiczny Uf  od 1,9 W/m2K 
- Przepuszczalność powietrza - Klasa 4 
- Wodoszczelność - E 2100 
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- Odporność na obciążenie wiatrem - C 4 
- Kolor – dostosować do koloru istniejącej fasady aluminiowej 
- Szklenie: Szyby bezpieczne i ochronne  33.1/16Ar/33.1T  [Thermofloat] \ Klasa wg PN-EN 12600 
_2/B/2 
- Współczynnik przenikania ciepła Ug = 1,1 Ug[W/m2K]   EN 673 
- Zastosować samozamykacz, zamek ryglujący w  5 punktach 
Przy montażu drzwi zewnętrznych należy uwzględnić całość prac związanych z połączeniem 
istniejącej konstrukcji fasady [słupy, rygle elementy maskujące]. 
 
UWAGA! 
PARAMETRY STOLARKI OTWOROWEJ NALE ŻY POWTÓRNIE SKORYGOWA Ć 
PRZED ZAMÓWIENIEM I PO AKCEPTACJI Z PROJEKTANTEM. 
 
2.3.5 Balustrady. Systemowe rozwiązanie balustrad zewnętrznych. 
Balustrady należy wykonać rur ze stali nierdzewnej wg poniższej charakterystyki przekroje 
poszczególnych elementów balustrady, oraz sposób  łączenia należy dobrać wg. zaleceń producenta, 
zachowując zaproponowane rozwiązanie architektoniczne. 
 
Parametry doboru gatunku stali nierdzewnej:  
Przyjęto rozwiązanie dla zewnętrznych zastosowań architektonicznych  poręczy wg gatunku stali 
(1.4401 AISI 316/ 1.4404 AISI 316L) dla wyższych wymagań korozyjnych (Typowe warunki dla 
danego obszaru, środowisko miejskie stali). Ranking odporności korozyjnej - barierka została 
zaprojektowana pod względem odporności korozyjnej oraz kosztów wykorzystując powyższe 
parametry stali. 
 
Należy jednak w każdym przypadku przeanalizować dodatkowe czynniki takie jak: wykończenie 
powierzchni, projekt konstrukcji, zastosowane metody wytwarzania, dostępność i możliwość 
czyszczenia powierzchni, a także wymagane własności mechaniczne uwzględniane w projekcie 
konstrukcji. 
Analizując warunki środowiskowe, obecność opadów atmosferycznych można rozpatrywać jako 
zaleta, dopóki nie zawierają one zanieczyszczeń, które będą redukować odporność korozyjną stali.  
Podobnie jest w przypadku elementów wystawionych na oddziaływanie warunków atmosferycznych, 
które będą mieć możliwość naturalnej wentylacji powierzchni stali. 
 
- długość całkowita balustrady 35,00mb 
- wysokość od poziomu tarasu min.1,10m 
- wysokość całkowita elementu wynosi: 1,25m (z elementem mocującym) do belki czołowej 
- 7 poziomych poprzeczek w rozstawie pomiędzy: 12cm 
 
2.3.6 Siatka zabezpieczająca. 
Siatka zabezpieczająca mocowana do słupków konstrukcji tarasu zabezpiecza przestrzeń pod 
powierzchną tarasu przed niepożądanym działaniem osób trzecich. 
Zabezpieczenie należy wykonać z siatki polipropylenowej  bezwęzłowej: oczko 8x8cm,  grubość 
splotu 5mm w kolorze zielonym 
 
Wysokość siatki 1,0 m, dł. 35,00mb (14 przęseł)  
P_01 - 2,94mb szt.8 
P_02 - 2,14mb szt.2 
P_03 - 1,44mb szt.2 
P_04 - 0,66mb szt.2 
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2.4. Wykończenie wnętrza budynku. 
 
2.4.1. Tynki wewnętrzne. 
Obróbka ościeży wewnętrznych po wykonanych pracach montażowych. 
Ościeża wewnętrzne należy wykończyć: tynkiem cementowo – wapiennym kat. III, a następnie 
gładzią. lub zaprawą tynkarską (w zależności od miejsca montażu stolarki drzwiowej).  
Miejsce połączenia ramy okiennej z ościeżem uszczelnić masą silikonową akrylową.  
 
PRZYGOTOWANIE STARYCH TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH POD MALOWANIE FARBAMI 
EMULSYJNYMI 
 
Należy zastosować cementowa zaprawę szpachlową 
Przed malowaniem starych tynków należy sprawdzić i ocenić stan podłoża pod względem  
jego stabilności, równości i chłonności.  
Stary tynk może się kruszyć, pylić i rozwarstwiać.  
W przypadku stwierdzenia braku nośności należy usunąć wszystkie warstwy starego tynku,  
do warstwy stabilnej, oczyścić ze starych powłok malarskich, resztek klejów i zapraw, rysy w ścianach 
należy pogłębić, powierzchnię odpylić i następnie przystąpić do naprawy ściany.  
Nakładanie nowych warstw wyrównujących oraz uzupełniających ubytki należy poprzedzić  
zagruntowaniem podłoża emulsją gruntującą. 
 
Wyrównanie i uzupełnienie ubytków tynku na dużych powierzchniach wykonać ZAPRAWĄ 
TYNKARSKĄ. Przy jej użyciu można zlikwidować nierówności o grubości od 6do 30 mm.  
Lepiej zastosować DROBNOKRUSZYWOWĄ ZAPRAWĘ TYNKARSKĄ  w grubości warstwy od 2 
do 10 mm. W przypadku ubytków o mniejszych powierzchniach warto użyć. 
ZAPRAWY WYRÓWNUJACEJ w grubości warstwy od 2 do 15 mm.  
Tak przygotowana i wyrównana ściana może stanowić podłoże pod farbę emulsyjną.  
Należy nadać jej gładki i estetyczny wygląd; zastosować uniwersalne białe  
masy szpachlowe do wykonywania gładzi na powierzchniach ścian i sufitów  w pomieszczeniach 
wewnętrznych mokrych.  
Masy, przygotowane zgodnie z opisem na opakowaniach, nakłada sie równomiernie na  
ścianę przy pomocy pacy, mocno ją dociskając.  
Gipsarując ściany, dobrze jest nakładać masę pasami, w kierunku: od podłogi do sufitu.  
Maksymalna grubość jednej warstwy gładzi wynosi 2 mm (5 mm).  
Po wyschnięciu ścianę należy przeszlifować papierem lub siatką do szlifowania. 
 
2.4.2. Posadzki. 
Istniejące – bez zmian  
Zamontowanie na otworze w stropie na poziomie posadzki parteru kratki wentylacyjnej. Parametry 
kratki zastosować jak do pomieszczeń użyteczności publicznej dla dużej częstotliwości komunikacji. 
Kratka znajduje się na przejściu pomiędzy przestrzenią basenu a nowoprojektowanym tarasem. 
Zastosować nawiewnik aluminiowy przeznaczony do nawiewu świeżego powietrza do pomieszczeń o 
dużej powierzchni oszklonej. Realizują nawiew osuszonego i ogrzanego powietrza z dołu do góry  
pomieszczenia, dzięki czemu zapobiegają roszeniu się powierzchni szklanych. 
ALTERNATYWA: 
Zastosować rozwiązanie polegające na zabudowaniu otworu materiałami powszechnie stosowanym w 
budownictwie spełniające parametry dla ciągu komunikacyjnego 
 
2.4.3. Wykładziny ścienne. 
Istniejące – bez zmian. 
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2.4.4. Malowanie i powłoki zabezpieczające. 
Ościeża pomalować farbą emulsyjną akrylową, lub stosując wyprawę jako płytki ceramiczne. 
 
Kolor [rozmiar] dostosować do istniejących wymalowań pomieszczeń. 
GRUNT 
1) OPIS: Akrylowa farba do gruntowania wodorozcieńczalna farba akrylowa przeznaczona do 
gruntowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. zmniejsza chłonność podłoża, poprawia 
przyczepność i zwiększa wydajność farb nawierzchniowych 
2)ZASTOSOWANIE wg karty produktu 
3)KOLORYSTYKA wg przyjętego wzornika w gamie kolorów  
4)SPECYFIKACJA PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
- podłoże musi być czyste, suche i odtłuszczone, oczyszczone z pyłu itp. 
- usunięcie zanieczyszczeń 
- wypełnienie ubytków, pęknięć oraz wyrównania powierzchni ścian 
- powierzchnie powinny być matowe 
- ściany pomieszczeń należy gruntować, stosując grunty kryjące 
- powierzchnie przygotowane do malowania powinny być gładkie i o jednolitej chłonność 
- zastosować odpowiednie preparaty wg karty produktu 
 
MALOWANIE pure white  
alternatywnie innej firmy spełniającej te same kryteria materiałowe.  
(materiały dotyczące danej firmy mają charakter przykładowy) 
1)OPIS: Wodorozcieńczalna farba akrylowa do malowania ścian i sufitów wnętrz pomieszczeń. nadaje 
malowanej powierzchni głęboko matowe wykończenie. Charakteryzuje się dużą siłą krycia oraz 
odporność na ścieranie. zapewnia trwały efekt dekoracyjny, dzięki mikroporowatej 
strukturze pozwala oddychać malowanym powierzchniom. 
2) ZASTOSOWANIE wg karty produktu 
3) KOLORYSTYKA wg przyjętego wzornika w gamie kolorów  
4) SPECYFIKACJA PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
_świeży tynk można malować po 3 tyg. 
_podłoże musi być czyste, suche i odtłuszczone, oczyszczone z pyłu itp. 
_usunięcie zanieczyszczeń 
_wypełnienie ubytków, pęknięć oraz wyrównania powierzchni ścian 
_ściany pomieszczeń należy gruntować, mlekiem wapiennym 
_zastosować odpowiednie preparaty wg karty produktu 
 
2.5 Elementy przeznaczone do likwidacji. 
 
1) Demontaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych - dł. 1.10m, 
2) Demontaż osłony na kaloryfery wraz z ponownym zabudowaniem, 
3) Demontaż osłony dla wentylacji mechanicznej na poziomie posadzki parteru  [element wyrzutni 
powietrza - nadmuch] przestrzeni wokół kaloryferów. 

2.6 Elementy wyposażenia. 
 
2.6.1 Oprawy oświetleniowe – oświetlenie zewnętrzne 10 sztuk. 
Parametry oprawy oświetleniowej LED 
- 18w, 2500lm  
- efekt iluminacji (lm/w): 30  
- barwa 3000k cri80  
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- optic: - adjustability: fixed  
- kontrolowany mechanizm elektroniczny 
- materiał: aluminium i termoplastik 
- rozmiar (mm): 76x203x1180, waga (kg): 6,45 
- kolor: szary 

 
 
UWAGA! 
PRZED ZAMÓWIENIEM OPRAWY O ŚWIETLENIOWEJ NALE ŻY SKONTAKTOWA Ć 
SIĘ Z PROJEKTANTEM 
 
2.6.2 Barek tarasowy. 
Barek typu kontenerowego 1 sztuka. Umeblowanie barku: meble barowe ze sprzętem. 
 
2.6.3 Meble tarasowe. 
 
1) Leżaki plażowe typu: STAR 10 sztuk 
2) Stoliki tarasowe typu: RODI 5 sztuk 
3) Krzesła tarasowe typu: BIRKI 20sztuk 
4) Krzesła barowe składane 3 sztuki 
5) Materace na leżaki typu: PODUCHA 10sztuk 
 
3. INSTALACJE I URZ ĄDZENIA SANITARNE. 
 
3.1. Instalacje wodociągowe - informacje ogólne. 
Bez zmian 
 
3.2. Kanalizacja sanitarna - informacje ogólne. 
Bez zmian 
 
3.3 Instalacja ogrzewcza. 
Bez zmian 
 
3.4  Instalacja elektryczna. 
Wg opisu branży elektrycznej 


