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PROJEKT REMONTU
TARASU I ZEWNĘTRZNYCH SCHODÓW WEJŚCIOWYCH 

DO BUDYNKU NOWOTOMYSKIEGO OŚRODKA KULTURY

I. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 zlecenie nr  10/2018,
 wizja w terenie i autorskie pomiary inwentaryzacyjne w formie szkiców,
 ekspertyza stanu technicznego z 1984 r. 
 uzgodnienia przedprojektowe z inwestorem, 
 Polskie Normy i opracowania branżowe.

II. OPIS OGÓLNY OPRACOWANIA

II.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy remontu tarasu i zewnętrznych 
schodów wejściowych do budynku Nowotomyskiego Ośrodka Kultury w Nowym Tomyślu.
Budynek NOK znajduje się w Nowym Tomyślu przy ul. Tysiąclecia 3, na terenie działki 899/5.
Inwestorem jest Nowotomyski Ośrodek Kultury w Nowym Tomyślu. Celem opracowania jest 
dokument umożliwiający przeprowadzenie procedury związanej z zamówieniami publicznymi, 
realizację, kontrolę techniczną oraz odbiór przeprowadzonych robót remontowych.
Zakres opracowania obejmuje dwa etapy realizacji:

 remont tarasu i zewnętrznych schodów wejściowych wraz z elementami elewacji,
 budowę i montaż pionowej platformy podnoszącej dla niepełnosprawnych,

II.2. Ogólna charakterystyka stanu istniejącego
Główne wejście do budynku Nowotomyskiego Ośrodka Kultury usytuowane jest od zachodniej 
strony budynku i prowadzi z obszaru dużego tarasu zewnętrznego usytuowanego na wysokości 
ok. 280 cm ponad poziomem terenu przed budynkiem. Na taras prowadzą reprezentacyjne, 
zewnętrzne schody wejściowe z dwustronnym dojściem z istniejących chodników. Istniejący taras
wejściowy oraz schody zewnętrzne (w tym również ich konstrukcja) znajdują się w bardzo złym 
stanie technicznym i wymagają pilnego przeprowadzenia prac remontowych. Obiekt w chwili 
obecnej nie jest dostosowany w zakresie dostępu dla osób niepełnosprawnych poruszających się 
na wózkach inwalidzkich, osób z dysfunkcją czynności ruchu oraz gości z wózkami dla dzieci. W 
związku z tym w ramach remontu schodów i tarasu projektowana jest realizacja pionowej 
platformy podnoszącej umożliwiającej wymienionym osobom dostęp do pomieszczeń 
usytuowanych na parterze budynku.  W wyniku realizacji remontu tarasu i schodów nie ulegają 
zmianie w żaden sposób parametry techniczne budynku, jego wymiary, powierzchnie i kubatura.

II.3. Ekspertyza stanu technicznego tarasu i schodów
II.3.1. Cel i zakres ekspertyzy
Celem ekspertyzy jest dokonanie oceny stanu technicznego schodów i tarasu przed wejściem 
głównym do budynku Nowotomyskiego Ośrodka Kultury umożliwiającej opracowanie projektu 
prac remontowych. Opracowanie obejmuje:

 inwentaryzację ogólnobudowlaną schodów i tarasu,
 analizę przyczyn korozji konstrukcji schodów żelbetonowych,
 wskazanie technologii robót rozbiórkowych okładzin granitowych,
 opracowanie projektu konstrukcji schodów zewnętrznych żelbetonowych,
 opracowanie projektu izolacji przeciwwilgociowych schodów i tarasu,
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 opracowanie kosztorysu robót remontowych schodów i tarasu. 
II.3.2. Stan techniczny zewnętrznych schodów żelbetonowych i tarasu
Ocenę stanu technicznego opracowano na podstawie oględzin oraz orientacyjnych badań 
nieniszczących i stwierdzono:

• na podstawie orientacyjnych, nieniszczących badań stwierdzono niedostateczną jakość 
betonu stanowiącego konstrukcję schodów,

• wadę wykonawczą polegającą na wykonaniu głównej płyty biegu schodowego o 
zmniejszonej grubości od 12 – 18 cm, co miało niekorzystny wpływ na pracę konstrukcji,

• w związku z niską wytrzymałością betonu oraz jego niedostateczną jakość wystąpiło 
wykruszenie betonu w strefie ściskowej w wyniku przekroczenia naprężeń 
dopuszczalnych na ściskanie betonu co ułatwiło wnikanie wody w głąb betonu,

• skorodowanie płaszczyzn pionowych zewnętrznych betonu sięgające w głąb konstrukcji 
powyżej 12 cm,

• brak prawidłowego otulenia zbrojenia prętów głównych płyty biegowej schodów,
• skorodowanie prętów zbrojenia do 50 % przekroju,
• odspojenie stopnic granitowych schodów,
• odspojenie i pęknięcia płyt granitowych na płaszczyźnie tarasu i podeście między biegami 

schodów,
• złuszczenie tynków okładzinowych na ścianach wspierających schody oraz na ścianie 

wentylatorowni,
• liczne wykrystalizowane nacieki soli na spodniej stronie płyty biegowej,
• skorodowanie i uszkodzenie opierzeń tarasu powodujące ściekanie wody opadowej po 
ścianach.    

II.3.3. Opis makroskopowy pobranych próbek
Oceniany beton konstrukcji schodów posiada strukturę drobnoziarnistą, piaskową z pojedynczymi
większymi ziarnami kruszywa grubego, jest porowaty, bardziej podobny do zaprawy cementowej 
niż żwirobetonu. Na powierzchniach złuszczonych kawałków widoczna jest warstwa białego 
nalotu soli (prawdopodobnie są to sole siarczanowe rozpuszczalne w wodzie). Powyższe jest 
wynikiem agresji ługującej i siarczanowej. Agresja ługująca polegająca na zmiękczaniu i 
rozpuszczaniu kamienia cementowego przez wyługowanie składników i związków 
rozpuszczalnych spowodowała obniżenie wytrzymałości betonu. Dowodem tego typu reakcji są 
wykrystalizowane nacieki soli ze związkami wapnia. Agresja siarczanowa doprowadziła do 
rozsadzenia betonu wskutek zwiększenia się objętości soli w czasie krystalizacji i powstaniu 
znacznych naprężeń niszczących strukturę betonu. Szybkość oraz zasięg tych zjawisk uzależniony
jest od procesów dyfuzyjnych, która w betonie porowatym jest znaczna a taki jest na konstrukcji 
analizowanych schodów. Powyższe procesy niszczenia betonu dodatkowo przyśpieszyły 
wieloletnie zmiany mrozowe, które nasilały się poprzez ciągłe zawilgocenie konstrukcji wodą 
opadową.
Powyższe procesy chemiczne mają charakter długotrwały i ciągły z powodu ciągłego zalewania 
powierzchni biegu schodowego spływającą wodą z powierzchni tarasu. Zastosowanie soli do 
celów rozmrażania śniegu proces degradacji zwiększa. 
II.3.4. Ocena końcowa istniejącej konstrukcji schodów i tarasu
Na podstawie oględzin, orientujących badań nieniszczących, stwierdzono znaczny stopień 
zniszczenia głównego biegu schodowego oraz schodów bocznych uniemożliwiający ich remont z 
zachowaniem wymaganej trwałości. W związku z powyższym należy rozebrać główny bieg 
schodów oraz boczne biegi schodów i wykonać je na nowo. Konieczna jest również naprawa 
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tarasu polegająca na wykonaniu nowej izolacji przeciwwilgociowej, opierzeń oraz rynien i rur 
spustowych odprowadzających wody opadowe oraz nawierzchni.  

III. OPIS REMONTU SCHODÓW I TARASU
III.1. Roboty rozbiórkowe – ogólne zasady realizacji
Przed przystąpieniem do wykonywania tych robót należy wykonać wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzić potrzebne narzędzia         
i sprzęt, a także zainstalować odpowiednie urządzenia do usuwania z otoczenia budynku 
materiałów z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych muszą być 
dokładnie zaznajomieni z ich zakresem. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych
należy  przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy           
i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające  
i ochronne. Znajdujące się ewentualnie w pobliżu rozbieranego obiektu urządzenia użyteczności 
publicznej, latarnie, słupy z przewodami, drzewa itp. muszą być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni     
w komplet potrzebnych narzędzi oraz w odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice ochronne. 
Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzić w czasie opadów 
atmosferycznych i silnego wiatru. Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót 
rozbiórkowych muszą być w sposób odpowiedni zabezpieczone lub wytyczone, a drogi, obejścia i
objazdy wyraźnie oznakowane. Przed przystąpieniem do rozbiórki w obszarze chodnika ulicznego
należy uzyskać zgodę od właściciela chodnika na zajęcie pasa umożliwiającego prowadzenie 
robót rozbiórkowych, a konieczny obszar wydzielić trwałym ogrodzeniem. Materiały powstałe z 
rozbiórki nadające się do dalszego użytku należy posegregować i posztaplować a powstały gruz 
wywieść. Po zakończeniu robót teren należy uporządkować a ogrodzenie chodnika zdemontować.
Uwaga: Wszystkie prace rozbiórkowe należy przeprowadzać pod ścisłym nadzorem inspektora 
nadzoru budowlanego z uprawnieniami.
III.2. Technologia robót rozbiórkowych w obrębie tarasu
Roboty rozbiórkowe należy rozpocząć od zdjęcia płyt, które uległy odspojeniu w trakcie 
użytkowania. Wszystkie pozostałe odspajać podważając je na styku izolacji przeciwwilgociowej z
warstwą wyrównawczą. Rozebrane płyty będące w dobrym stanie technicznym należy oczyścić z 
resztek zaprawy, posegregować i przewieźć do warsztatu kamieniarskiego w celu wykonania 
płomieniowania.
Uwaga: w wyniku inwentaryzacji stwierdzono, że ok. 10 % płyt tarasu jest zniszczonych i nie 
nadają się one do dalszego użytku – wymagają odtworzenia.
Po zdemontowaniu wszystkich płyt tarasu należy rozebrać wszystkie pozostałe warstwy 
stropodachu aż do konstrukcji płyt stropowych, opierzenia, rynny i rury spustowe oraz istniejącą 
izolację przeciwwilgociową tarasu. Podczas kucia warstw stropodachu należy zwrócić uwagę aby 
nie uszkodzić górnej powierzchni płyt kanałowych.
III.3. Technologia robót rozbiórkowych okładzin granitowych schodów
Roboty rozbiórkowe należy rozpocząć od zdjęcia płyt, które uległy odspojeniu w trakcie 
użytkowania. Wszystkie pozostałe płyty należy odspajać podważając je na styku konstrukcji 
schodów z warstwą wyrównawczą pod blokiem kamiennym. Po odspojeniu i oczyszczeniu z 
resztek zaprawy należy na krawędzi bocznej każdego elementu opisać symbol określający jego 
pierwotne usytuowanie wg schematu podanego na rysunku 1. Tak przygotowany element 
okładzinowy stopnia przewieźć do warsztatu kamieniarskiego w celu wykonania płomieniowania 
podstopnia. 
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Uwaga: W wyniku inwentaryzacji stwierdzono, że przynajmniej jeden element stopnia 
schodowego jest pęknięty i należy go odtworzyć wykonując jako nowy również z 
płomieniowaniem płaszczyzny podstopnia.
Po zdemontowaniu wszystkich płyt schodów należy rozebrać zniszczoną betonową warstwę 
wyrównawczą wraz z betonową konstrukcją schodów.

III.4. Technologia robót rozbiórkowych płyty żelbetonowej schodów i wieńców
Po rozbiórce zaprawy wyrównawczej pod okładzinami kamiennymi należy mechanicznie rozkuć 
płytę betonową biegu schodowego wraz w fragmentem wieńca stropu na ścianie wentylatorni a 
także fundament kotwiący schody na gruncie. Wykucie na wieńcu tarasu winno być na tyle 
głębokie aby umożliwiało oparcie nowego biegu (min. 25 cm - patrz rys. nr 9). Podczas kucia 
należy zwrócić uwagę aby nie uszkodzić górnej powierzchni płyt kanałowych. Po rozebraniu płyt 
biegów schodowych należy wyrównać betonem mury stanowiące podpory nowej płyty.
Wszystkie powierzchnie betonowe schodów, podestów, stykające się z gruntem należy 
zabezpieczyć hydroizolacją bitumiczno-  polimerową poprzez malowanie do gr. 1,5- 2 mm.
III.5. Wytyczne wykonania konstrukcji schodów
Projektuje się schody zewnętrzne w konstrukcji żelbetowej o wymiarach podanych na rysunkach 
konstrukcyjnych (rys. 8 i 9). Beton C20/25, W8, stal zbrojeniowa B500SP(A-III N). Należy 
pamiętać o ciągłości prętów podłużnych oraz o kotwieniu prętów podłużnych z prętami do nich 
prostopadłymi na długości minimum 60 cm. Grubość otuliny betonowej min. 2 cm.
Całość żelbetonowych schodów należy wykonać w deskowaniu z gładkiej sklejki szalunkowej, z 
dużą starannością i dokładnością jego wykonania. W czasie betonowania należy zastosować 
wibratory w celu zagęszczenia betonu i całkowitego pozbycia się pęcherzyków powietrza 
zawartych w masie betonowej. Na tak wykonanej konstrukcji nie przewiduje się realizacji żadnej 
wyprawy elewacyjnej a jedynie okładziny przedstopni i stopni schodowych z płyt kamiennych 
płomieniowanych. Zbrojenie i deskowanie biegu schodowego należy wykonać pod kontrolą i 
nadzorem obsługi technicznej budowy.
III.6. Wytyczne wykonania remontu tarasu i podestu na półpiętrze
Podłoże płyt stropowych i ścian po robotach rozbiórkowych należy dokładnie oczyścić z resztek 
gruzu i pyłów i wzmocnić preparatami gruntującymi. W obrębie połączenia tarasu z biegiem 
schodowym oraz na długości platformy podnoszącej należy trwale zamontować prefabrykowane 
elementy odwodnienia liniowego ACO wraz z przepustami do rury spustowej – wg rys. nr 4. 
Na tak przygotowanym podłożu należy wykonać warstwę wyrównawczą o grubości 5 cm z 
betonu towarowego C20/25.
W obrębie wszystkich krawędzi tarasu należy wykonać opierzenia z blachy cynk-tytan o grubości 
0,55 mm a w części okapowej założyć rynny o 12 cm i rury spustowe o 10 cm. 
Gdy wilgotność betonu na warstwie spadkowej płyty tarasu osiągnie stan powierzchniowo – 
suchy należy wykonać na nim izolację przeciwwilgociową stropodachu w następującym układzie 
warstw:

 gruntowanie podłoża - np. Emaillit BV extra.,
 warstwa papy podkładowej – np. VEDTOP SU – papa samoprzylepna SBS podkładowa o 

gr. minimum 3 mm,
 warstwa papy wierzchniej – np. VEDATECT EUROFLEX PYE PV 250 S5 –papa 

termozgrzewalna SBS o grubości minimum 5 mm, 
Realizacja płyty tarasu
Jako wykończenie nawierzchni tarasu projektuje się realizację tzw. podłogi podniesionej. Mając 
zapewnione trwałe i nośne podłoże ze spadkiem należy zastosować wsporniki dystansowe np. 
firmy Terra Level (dystrybutor BROKERSTONE, www.brokerstone.pl, ul. Wita Stwosza 3/116, 
______________________________________________________________________________
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Wrocław, tel. 661244192). Głównym celem zastosowania tego systemu jest natychmiastowe 
odprowadzenie pojawiającej się na posadzce wody poprzez szczeliny między płytkami, 
spływające po izolacji przeciwwilgociowej do elementów odwodnienia usytuowanych w części 
okapowej. System zapobiega gromadzeniu się na posadzce wody na tarasie a w okresie zimowym 
pozwala wyeliminować problem przemarzania i wysadzania przez mróz płyt tarasowych. Płyty są 
stale wentylowane poprzez otwarte fugi, dzięki temu zawsze są czyste i suche. Wsporniki pod 
ciężarem płyt tarasowych stabilizują się i nie trzeba ich przytwierdzać do podłoża.
Opis wsporników Terra Level
System składa się z trzech elementów:
- TL1 – wspornik Terra Lewel – 1 cm wysokości, fuga 3 mm (modułowany od 1 cm do 20 cm), 
umożliwia montaż płyt tarasowych na dowolnej wysokości. Modułowa konstrukcja pozwala na 
łączenie ze sobą (jeden na drugim) kilku elementów w celu uzyskania żądanej wysokości i 
zniwelowania ewentualnych spadków i nierówności podłoża,
- TL2 – blok Terra Level – 3 cm wysokości, fuga 3mm (modułowany od 5 cm do 20 cm). Blok 
został zaprojektowany w celu skrócenia czasu montażu i obniżenia kosztów. Blok może być 
montowany na wysokości od 5 cm i powinien od góry i dołu zakończony wspornikami o 
wysokości 1 cm – z uwagi na ich właściwości przyczepne, antypoślizgowe i redukujące dźwięki,
- TL3 – nakładki poziomujące Terra Level – 1 mm (modułowe od 1 mm do 10 mm). Nakładki 
umożliwiają regulowanie i wyrównywanie wysokości. Rozbieżności w grubościach płyt, wszelkie
nierówności i nawet spadki w podłożu mogą być zniwelowane w zakresie od 1 do 10 mm w 
każdym narożniku układanej płyty, dzięki czemu eliminowany jest tzw. efekt klawiszowania. 
Nakładki po umieszczeniu w żeberkach główki wspornika między dwoma fugami samoczynnie 
się blokują, dzięki temu w przypadku konieczności przesunięcia płyty nakładki nie wypadają ze 
swojego miejsca.
Parametry techniczne wsporników Terra Level

 15 lat gwarancji na produkt,
 zakres temperatur – 40 o C do 100 o C,
 odporne na działanie promieniowania UV,
 stała fuga 3 mm,
 materiał elestyczny i absorbujący dźwięki,
 nośność do 1000 kg,
 średnica wspornika 12 cm,
 materiał odporny na działanie warunków atmosferycznych i na starzenie. 

Płyty tarasowe
W chwili obecnej taras oraz podest na półpiętrze jest pokryty płytami z kamienia granitowego o 
wymiarach 600 x 600 x 40 mm. Ocena się, że ok. 90 % płyt istniejących jest w dobrym stanie 
technicznym.  Pozostała część (ok. 10 %) jest popękana, wyszczerbiona lub ma zniszczoną 
płaszczyznę i może być wykorzystana (po odpowiednim docięciu kamieniarskim) jako 
uzupełnienia w miejscach nie modułowych, na cokoły tarasu lub przed stopnie schodów. 
Płyty istniejące po ich demontażu należy warsztatowo poddać czynności płomieniowania w 
płaszczyźnie górnej. Uzupełniane, nowe  10 % płyt należy przewidzieć również jako 
płomieniowane górą. 
Balustrady tarasu oraz schodów
W uzgodnieniu z zamawiającym proponuje się zdemontować istniejące balustrady stalowe i 
wykonać nowe na wzór istniejących, z uzupełnieniem dla bezpieczeństwa dolnego wypełnienia 
oraz z zapewnieniem przepisowej wysokości 110 cm. Balustrady stalowe z blachy o gr. 1 mm 
piaskowanej i malowanej proszkowo w kolorze zbliżonym do istniejącego ~ RAL 8002.
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Ilość słupków w całości balustrady musi zapewniać stabilność balustrady, a każdy z nich winien 
być zakończony rozetą przesłaniającą uszkodzenia, wyszczerbienia w stopniach schodowych i na 
płytach tarasu. Sugeruje się wierne usytuowanie słupków z stanem istniejącym, poza miejscem 
zapewniającym dostęp na taras z pionowej platformy podnoszącej.
Dla bezpieczeństwa użytkowego projektuje się uzupełnienie dolnego wypełnienia balustrad 
panelami metalowymi o wymiarach 40x400 mm usytuowanymi 15 cm od dołu tarasu z 
prześwitem 15 cm wobec panelu górnego. Szczegóły związane z realizacją balustrad zostały 
zawarte na rysunkach nr 10 i 11.   

IV. Budowa podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych

IV.1. Opis ogólny 
Budowa podnośnika pionowego jest etapem realizacji powiązanym ściśle z remontem tarasu i 
schodów zewnętrznych, którego celem jest zapewnienie dostępu osobom niepełnosprawnym 
poruszającym się na wózkach inwalidzkich do pomieszczeń usytuowanych na parterze budynku 
Nowotomyskiego Ośrodka Kultury. W związku z tym koniecznym jest uzupełnienie fragmentu 
chodnika umożliwiającego swobodny dojazd, wykonanie fundamentu, zakup, dostawa i montaż 
podnośnika oraz podłączenie do instalacji zasilania. Urządzenie wymaga odbioru przez Urząd 
Dozoru Technicznego a w okresie użytkowania okresowych przeglądów konserwacyjnych. 

IV.2. Informacje podstawowe i parametry techniczne podnośnika 
Projektowany jest podnośnik pionowy dla niepełnosprawnych np. Jura 14.10 firmy LIFT PLUS 
PL. - wersja przelotowa 180 o . 
Projektowany podnośnik jest alternatywą dla wind. Dzięki modułowej budowie z gotowych 
elementów montaż podnośnika trwa jeden dzień. Podnośnik jest produktem cichym, 
komfortowym, wyposażonym w łatwe w użytkowaniu elementy sterujące. Umożliwia 
samodzielny dostęp i wygodny transport osób niepełnosprawnych. Urządzenie spełnia wymagania
najnowszych Norm Europejskich i Dyrektywy Maszynowej. System inteligentnej kontroli 
zapewnia dostęp do urządzenia większej liczbie uprawnionych osób np. bez dodatkowych pilotów
czy kluczyków. Przy obecności monitoringu w miejscach publicznych dyspozytor kamer ma 
możliwość zdalnego udostępniania podnośnika JURA 14.10 osobie niepełnosprawnej, 
zapobiegając wykorzystaniu urządzenie przez osoby niepowołane. System pozwala na:

 Włączanie/wyłączanie urządzenia za pomocą komend SMS,
 Kontrolę nad urządzeniem za pomocą telefonu, 
 Otrzymywanie wiadomości tekstowych z opisem zdarzeń, 
 Szybkie powiadamianie serwisu w momencie zaistnienia zdarzenia krytycznego,

Parametry techniczne:
 Gwarancja – minimum 2 lata od daty instalacji urządzenia,
 Zgodność – Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE, deklaracja CE producenta,
 Prędkość jazdy – ~ 0,07 m/s,
 Napęd – elektryczno–śrubowy, 
 Zasilanie – 400 V – wykonać przewodem 5x2,5 mm2 ( wlz o długości ok. 25 m),
 Rozmieszczenie przystanków – wejście i wyjście pod kontem 180 o ,
 Wymiar platformy – z powiększonym podestem 1410 x 1100 mm,
 Wymiary zewnętrzne – 1500 x 1480 mm,
 Wymiary drzwiczek – 1100 x 1000,
 Kontrolę nad urządzeniem za pomocą telefonu oraz domofonu z sekretariatem NOK, 
 rampa najazdowa w wyniku ukształtowania chodnika,
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 Wykonanie podnośnika – stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor RAL 8002 – 
elementy konstrukcyjne, osłony maszynowni, bramka na górnym przystanku. Stal 
nierdzewna – panel przyciskowy, pochwyt, kasety przystankowe. Wypełnienie drzwiczek i
barierki szkłem bezpiecznym,  

 Zastosowane zabezpieczenia - antypoślizgowy podest platformy, antyzgnieceniowe listwy 
i czujniki bezpieczeństwa pod platformą, listwa bezpieczeństwa zatrzymująca urządzenie ,
przycisk awaryjnego zatrzymania STOP, czujnik przeciążenia, przyciski stałego nacisku 
„przyciśnij i jedź”, kontrola dostępu za pomocą kluczyka lub pilota bezpieczne zasilanie 
elementów sterujących 24 V DC, system diagnostyczny z kontrolkami LED – informacja 
o awariach i błędach, manualne opuszczanie awaryjne za pomocą korby.

IV.3. Płyta fundamentowa   
Pod platformę podnoszącą projektowany jest fundament żelbetonowy o wymiarach 1600 x 1600 x
300 mm, wylewany na mokro z betonu C20/25, W8. Fundament należy zbroić prętami 
żebrowanymi φ 10 co 15 cm, krzyżowo w dwóch poziomach, stal zbrojeniowa B500SP(A-IIIN 
kl.C). Grubość otuliny betonowej min. 5 cm wg PN-B-03264:2002 klasa środowiskowa 5c, 
8.1.1.2. Pod płytą fundamentową należy wykonać podsypkę piaskową o grubości 75 cm, 
zagęszczoną dynamicznie do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is = 0,97.
Rzut płyty fundamentowej oraz przejęte przekroje i schemat zbrojenia pokazano na rysunku 
szczegółowym nr 8. Zagęszczenie podsypki piaskowej, zbrojenie fundamentów oraz betonowanie 
należy wykonać pod kontrolą i nadzorem obsługi technicznej budowy.  

V. Uwagi końcowe
• wszystkie inne nie ujęte w opisie elementy lub problemy zaistniałe w trakcie realizacji 

remontu wyjaśnione będą na budowie w ramach nadzoru autorskiego,
• wszystkie roboty ogólnobudowlane i rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującym

przepisami i „Technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych” pod nadzorem uprawnionych osób.

• roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami BHP i PPOŻ
i ochrony środowiska,

• w celu wyeliminowania zaistnienia sytuacji, które spowodowały zniszczenie konstrukcji 
schodów i tarasu nie należy do odśnieżania w okresie zimowym stosować środków 
agresywnych chemicznie (soli i chlorków) a jedynie w razie konieczności drobne kruszywa 
naturalne.     

                                                                                                         Opracował:
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