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I. Zmiany i poprawki w odniesieniu do projektu budowlanego

przyjęte skróty:

PB – projekt budowlany

PW – Projekt Wykonawczy

poz. - pozycja

rys. - rysunek

1. Na rys. KR.01 i KR.02 PB mylnie wskazano poziomy stalowych elementów konstrukcyjnych i schodów

zewnętrznych - na rys. KW.01 i KW.02 pokazano właściwe poziomy tych elementów.

2. Na rys. KW.02 PW zmieniono w odniesieniu do rys. KR.02 widoczny na rzucie przebieg stalowej belki

schodów poz. 

3. W PW, na rys zmieniono sposób oparcia wszystkich belek schodów stalowych Sch2, Sch3, Sch4, belki

należy zakotwić w murze w wykutych uprzednio gniazdach i pozostałą przestrzeń wypełnić betonem C

16/20,  a nie mocować do muru poprzez kotwy rozporowe jak wskazano w  pkt. 9.4 opisu PB.

4. Na rys. KW.02 PW zamieszczono dodatkowy element konstrukcyjny – belki wymianu przy proj. kominie,

elementu tego nie ujawniono w rys. KR.02 PB.

5. Na rys. KW.03 PW dokonano następujących zmian w odniesieniu do rys. KR.03 PB:

- odsunięto belki schodów drewnianych poz. 2 i poz. 3 o 5 cm od lica ścian wydzielających klatkę schodową,

- zwiększono długości belek  poz. 2 i poz. 3,

- zmieniono lokalizację belek spoczników poz. 3 i poz. 4.

6. W pkt. 7 opisu PB omyłkowo wskazano rozbiórkę pokrycia dachowego, pokrycie dachowe nie ulega

rozbiórce


