
OPIS TECHNICZNY

 Dla wymiana stolarki okiennej w II
Liceum Ogólnokształcącym ul. Kościuszki 55 w Prudniku .

1. DANE OGÓLNE
1.1. Zamawiający Liceum Ogólnokształcące nr II ul.

Kościuszki 55, 48-200 Prudnik
1.2. Obiekt Budynek szkoły
1.3. Temat opracowania Inwentaryzacja elewacji i

Opracowanie programu robót  na
wymianę stolarki okiennej

1.4. Jednostka projektowa Do – Mar Biuro Projektowo –
Usługowe ul. Mierosławskiego 8 , 48
– 200 Prudnik

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie Zamawiającego

2.2. Wizja lokalna oraz pomiary inwentaryzacyjne wykonane w okresie czerwiec
2010.

2.3. Dokumentacja Techniczna Remontowo-Budowlana – Liceum
Ogólnokształcące nr II ul. Kościuszki 55 w Prudniku

3. CHARAKTERYSTYKA  INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest wymiana istniejących okien drewnianych w
budynku Liceum Ogólnokształcącego nr II w Prudniku przy ulicy Kościuszki
nr 55. Okna te - z uwagi na zły stan techniczny nie nadają się do dalszego
użytkowania. Z racji faktu iż obiekt podlega ochronie konserwatorskiej, dla
powyższego celu - koniecznym  stało się wykonanie częściowej inwentaryzacji
elewacji budynku - co jest także przedmiotem niniejszego opracowania.

4. USYTUOWANIE OBIEKTU
Budynek zlokalizowany w zabudowie ulicy Kościuszki nr 55 na odcinku
pomiędzy ulicami Grunwaldzką i Zwycięstwa. Od północy graniczy z
Budynkiem Poradni Odwykowej, od południa z drogą krajową nr 40,  od
zachodu z budynkiem mieszkalnym, od wschodu również z budynkiem
mieszkalnym. Pod względem użytkowym w skład szkoły wchodzi prócz



budynku zasadniczego budynek internatu.

5. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJ ĄCEGO OBIEKTU
5.1. Przekaz historyczny.
Budynek zasadniczy przedwojenny w kształcie prostokąta ze skrzydłami,
lewe skrzydło wchodzące w skład szkoły, prawe skrzydło jako budynek
internatu. Budynek czterokondygnacyjny podpiwniczony   kryty   dachem
wielospadowym   o   kalenicy  równoległej do ulicy. Mury   kondygnacji
nadziemnych z cegły klinkierowej, cokół (i prawdopodobnie    mury
piwniczne) z kamienia polnego. Więźba dachowa   drewniana, kryta
dachówką.
Okna drewniane, skrzynkowe o skrzydłach otwieranych do wnętrza.
Do budynku zasadniczego w pierwszej połowie XX wieku dobudowano na
całej jego głębokości segment łączący budynek szkoły z internatem murowany o
elewacji z cegły pełnej otynkowany. Z dachem płaskim krytym papą.

6. PROGRAM WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ.

Program obejmuje wymianę stolarki okiennej w budynku zasadniczym
6.1. Stan istniejący
6.1.1. Elewacja wschodnia

a) budynek zasadniczy - wszystkie okna drewniane skrzynkowe - do wymiany
– na okna z PCV. - wg decyzji Urzędu Konserw. Zabytków.

6.1.2. Elewacja zachodnia
a) budynek zasadniczy - wszystkie okna drewniane skrzynkowe - do wymiany –

na okna z PCV.

6.1.3. Elewacja płn. (szczytowa) - z jedenastu okien drewnianych
skrzynkowych , wszystkie  do wymiany..
Z uwagi na różnorodność istniejącej stolarki okiennej (14 typów) w
odniesieniu do okien drewnianych  - wykonano rysunki zestawcze dla
poszczególnych elewacji wraz z tabelą zbiorczą, co jest niezbędne dla podjęcia
decyzji o wyborze rodzaju i typu okien w odniesieniu do aktualnego stanu
budynku.

6.2. Roboty budowlane
program przewiduje wykonanie nast. Robót budowlanych zgodnie z
układem klasyfikacyjnym CPV-45420000-7 „Roboty w zakresie zakładania
stolarki budowlanej"

a) wykucie   istniejących   okien   wraz   z   demontażem      istniejących
podokienników

b) przygotowanie    otworów    do    osadzenia    stolarki    (oczyszczenie,
uzupełnienie ubytków itp.)

c) osadzenie   gotowej   stolarki   wraz   z   uszczelnieniem   i   ewentualnym
olistwowaniem,
d) dopasowanie i wyregulowanie
e) obróbka blacharska podokienników

f) naprawa ewentualnych uszkodzeń powstałych w wyniku prac montażowych -
wykończenie ościeży i węgarków.



g) Montaż podokienników blaszanych od zewnątrz.
h) Montaż podokienników PCV wewnętrznych.

Podstawę do wykonania przedmiotowych robót stanowi decyzja Opolskiego
Woj. Konserwatora Zabytków w Opolu w sprawie wyboru typu i rodzaju
stolarki okiennej.

6.3. Zakres dokumentacyjny programu wymiany okien.
Dokumentacja programu wymiany będzie obejmować następujące elementy:

• Decyzja Opolskiego Woj. Konserwatora Zabytków w Opolu w sprawie
określenia typu i rodzaju okien.
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbiory robót budowlanych.
• Dokumentacja zestawieniowa
• Przedmiar robót
• Kosztorys


