
     Opis robót 

Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku Ośrodka Zdrowia 

w Przyłęku Filia w Załazach 

1. Demontaż szyldów, uchwytów, itp. ze ścian z ich ponownym montażem po wykonaniu robót, 

2. Demontaż i ponowny montaż rur spustowych z pcv wraz z przeróbką rur przy gzymsie 

3. Skucie ze ścian i cokołu zmurszałych, odparzonych tynków zewnętrznych cem-wap. kat.III oraz ich 

uzupełnienie, 

4. Rozbiórka daszków żelbetowych nad wejściami do budynku w poziomie parteru, 

5. Montaż istniejących przewodów elektrycznych oraz instalacji odgromowej na ścianach  

w rury winidurowe  , montaż skrzynek pomiarowych z wykonaniem pomiarów instalacji odgromowej, 

6. Wykonanie nowego otworu drzwiowego w elewacji bocznej wraz z montażem drzwi zewnętrznych 

aluminiowych jednoskrzydłowych o wym. 100x200cm, profil ciepły, kolor biały  

7. Wykonanie przy nowych drzwiach podestu wraz ze schodkami z obrzeży betonowych 6x20cm 

szarych,  oraz kostki brukowej gr. 6cm w kolorze czerwonym – podest o wym.szer.1,50 dł.2,00m; 

stopnie szerokości stopnia 35cm wysokości stopnia 15cm. 

8. Wymiana obróbek blacharskich ogniomurów (ścianek kolankowych ponad dachem) oraz nowej 

obróbki uskoku cokołu z blachy powlekanej stalowej w kolorze brązowym. 

9. Naprawa tynków gzymsu budynku 

10. Przygotowanie i zmycie powierzchni ścian zewnętrznych wraz z ościeżami 

11. Zagruntowanie ścian środkiem gruntującym dla danego  systemu  

12. Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku styropianem frezowanym  EPS 70 040 gr. 5cm 

oraz  ościeży styropianem gr. 2cm. 

13. Wykonanie tynków cienkowarstwowych akrylowych (II grupa kolorów) ścian zewnętrznych i ościeży 

na siatce zbrojącej za włókna szklanego 

14. Wykonanie tynku cienkowarstwowego żywicznego mozaikowego na ścianach cokołu oraz boków 

murków schodów zewnętrznych 

15. Wykonanie tynków cienkowarstwowych akrylowych na ścianach kominów ponad dachem na siatce 

zbrojącej z włókna szklanego wklejonej , 

16. Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych, 

17. Wykonanie zabezpieczenia okien i drzwi folia polietylenową, 

18. Dostawa i montaż daszków poliwęglanowych – gotowych wraz konstrukcją stalową wsporczą  

19. Montaż nowych  uchwytów do flag 

Powyższy zakres robót oraz ich technologię  uzgodniono z Inwestorem. System 

ocieplenia ścian zewnętrznych oraz kolorystykę Wykonawca uzgodni z Inwestorem  

i Użytkownikiem. 


