
OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego wymiany okien w budynku  

szkolnym ul. PręŜyńska 3-5-7, 48-200 Prudnik 

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA 

- umowa z inwestorem 

- wizja lokalna 

- informacje uzyskane od zamawiającego 

- wskazówki Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Projekt budowlany dotyczy wykonania wymiany drewnianych okien 

skrzynkowych i krosnowych na okna z PCV z szybami zespolonymi. Wymiana 

okien stalowych przemysłowych na nowe z profila aluminiowego do spawalni. 

 

3. OPIS OBIEKTU 

Budynek szkolny przebudowywany obecnie na Centrum Kształcenia 

Praktycznego jest obiektem wpisanym do gminnej ewidencji zabytków. Zespół 

budynków chroniony jest przepisami prawa miejscowego, ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika. 

Budynek pochodzi z początku XX wieku. 

W zakresie dotyczącym przedmiotu obecnego opracowania tzn. kształtu i  

konstrukcji okien stwierdza się, Ŝe forma okien nie ulegnie zmianie. W 

budynku występują głównie drewniane okna skrzynkowe z wyjątkiem okien na 

klatce schodowej na elewacji płn. gdzie zamocowano okna krosnowe. 

Wszystkie okna są dzielone ślemieniem na dwie części. W części dolnej szyby  

są dzielone szprosami na 2 pola. Ponadto na klatce schodowej j.w. dolne pola 

takŜe są dzielone szprosami. Na elewacjach występują okna proste jedno-, 

dwu- i trzy dzielne. Okna łukowe są dwu i trzy dzielne i znajdują się na 

parterze budynku jak i na wyŜszych kondygnacjach. Szerokość skrzydeł 

okiennych w oknach wielodzielnych jest jednakowa. 



Kolor wszystkich okien -biały. 

W elewacji północnej znajdują się okna stalowe szklone 1 krotnie z drobnym 

podziałem (rys. nr1) . 

4. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA 

W budynku szkolnym projektuje się wymianę okien na elewacji wschodniej, 

południowej i północnej z zachowaniem ich podziału i formy zgodnie z częścią 

rysunkową projektu.  

Okna proste dwu- i trzy dzielne na wysokości dzielone  ślemieniem na dwie 

części. Okna dwudzielne przymykowe bez słupka. Nad ślemieniem szyby 

dzielone pionowymi poprzeczkami na 2 lub 3 pola w zaleŜności od szerokości 

skrzydła. Ślemię podzieli skrzydło na dwie części dolną uchylno- rozwieraną i 

górną stałą, w oknach dwudzielnych. W oknie trójdzielnym równieŜ nadślemię 

będzie stałe a podślemię rozwierane. 

Okna będą wykonane z następującymi charakterystykami geometryczno 

materiałowymi: 

• Kształt, podział, profilowanie i kolor (biały), 

• Zalecenie zastosowania wykonania okien PCV (jak na wyŜszych 

kondygnacjach), 

• Stolarka wykuszu nie podlega wymianie 

Współczynnik przewodności cieplnej okna U nie większy niŜ 1,3 W/ m
2
*K. 

MontaŜ okien będzie polegał na zamocowaniu okien do ościeŜa na łączniki 

mechaniczne z uszczelnieniem przestrzeni między oknem a ościeŜem pianką 

poliuretanową a następnie zabezpieczenie jej od zewnątrz dyfuzyjną elastyczną 

wodoodporną  warstwą uszczelniającą  a od wewnątrz  nieprzepuszczającą 

pary wodnej warstwą tynku zabezpieczoną przed pękaniem i odrywaniem się 

od izolacyjnej pianki poliuretanowej.  

Drzwi zewnętrzne wejściowe do szybu windowego, z aluminium jednodzielne 

o skrzydle min. 90cm w świetle otworu, (kierunek otwierania„prawe”) – kolor 

brązowy. Drzwi wewnętrzne, z aluminium jednodzielne o skrzydle min. 90cm 

w świetle otworu, (kierunek otwierania„prawe”) – kolor brązowy.  



 

5. ZESTAWIENIE STYOLARKI OKIENNEJ. 

Charakterystyka techniczna profili PCV. 

 

Na rynku okiennym dostępne są okna z profili klasy A, B lub C. Zgodnie z 

klasyfikacją: 
- profile klasy A - grubość ścianek zewnętrznych, konstrukcyjnych kształtuje 

się na poziomie 2,8-3mm,  

- profile klasy B - grubość ścianek poniŜej 2,8mm,  

- profile klasy C – grubość ścianek poniŜej 2,5mm. 

 

Zalecenie uŜycia profila okiennego  co najmniej klasy B. 

 

Grubość profila powinna się zawierać w przedziale 60-70mm, ilość komór 

profila jest sprawą drugorzędną. 
 

Wkładka stalowa o grubości 1.5mm, mocowana do profila nie rzadziej niŜ 
300mm. 

 

Klasa profilu podawana jest w Aprobacie Technicznej, którą winien 

dysponować i dostarczyć Inwestorowi Wykonawca robót. 

 

Zestawienie: 

O1 - 1250x2250mm – 15 szt. PCV 

O2 – 1600x2250mm – 1szt. PCV 

O3 – 2140x2100mm – 4szt. Aluminium 

O4 – 1100x2350mm – 2szt. PCV 

D1 – drzwi aluminiowe 900x2000 zewnętrzne – 1szt („prawe”) kolor brązowy. 

D2 – drzwi aluminiowe 1100x2000 wewnętrzne – 1szt („prawe”) kolor 

brązowy 

Rysunki okien w części rysunkowej rys.3 

Okna naleŜy dostosować do wymienionych na piętrach nowych okien. 

Nakłada się obowiązek dokonania wizji na obiekcie przez Wykonawcę robót w 

celu poprawnego sporządzenia oferty.



OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI 

Przedmiotowy zakres prac nie będzie powodować  szkodliwego oddziaływania 

na środowisko. Efektem montaŜu nowoczesnych i energooszczędnych okien 

będzie zmniejszenie emisji dwutlenku węgla związanego z koniecznością 

wytworzenia mniejszej ilości energii cieplnej dla obiektu. 

Zdemontowane okna drewniane zostaną zagospodarowane we własnym 

zakresie przez inwestora. Nie przewiduje się występowania podczas  

projektowanych prac odpadów niebezpiecznych.  
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