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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY FMGMENTU .,8" - PIFTRA II- GIEGO

1.O PRiZEDIIIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany
wielobranzowy przebudowy fragmentu ,,8" II-go pietra .
lest to kolejny etap przebudowy ll-giego pietra.
Klatka schodowa przebudowana zostanie w etapie ll-gim w zakresie
dostosowana do wymog6w P.POZ . Zainstalowane zosGnq okna
oddymiaj4ce, wymienione drzwi na klatke schodowq.

Fragment,,B" U -giego pietra zostanie wykonany w dwu etapach,
Etao I -szv - pok. psychologa, gab, lekarza , ja^dalnia i pok. terapii
zajeciowej, Fragment korytarza - pow, 13,84 m'

Etap II -oi -
Pokoje l62kowe z K6rych wydzielono dwie lazienki przystosowane dla
os6b niepelnosprawnych d_ostQpne z sal chorych , pozostaly fragment
korytarza o pow, 54,16 m'
Magazyn bielizny czystej oraz pomieszczenia : mycie l62ek, gospodarcze,
brudownik.

ZAKRES ZIIIAN

2,L Prace budowlane -Il-gie piqtro fragment ,,8"

Nalezy wykonad nastepujEce prace: wyburzenie Scian - cze56 Scian z cegly
miedzy pokojem 2lLO , ?/8 i 2/7.
Miedzy pokojami 211.0 i 218 wydzielii dwie lazienki dla os6b
nie'pelnosprawnych, ledna lazienka dostqpna z pokoiu l62kowego nr 2hO,
druga z pok. 2/8. w 6cianie korytarzowej zamurowai 3 otwory drzwiowe.
W pok. nr 2/10 zamiast drzwi balkonowych zamontowac okno. Zbedne
umvwafki zdemontowad' Do zaprojektowanej jadalni POM' 2/3
zaprojektowano aluminiowa 5ciankQ przeszklon4 .
t azienki 2/6a i 216 b iu? sq wykonane i przystosowane dla osoo
niepelnosprawnych. W lazienkach 2/6a i 2/6 b wykona6 strop
podwieszony. W pokoju chorych nr 2/5 - zaprojektowano sufit
irodwieszony, odbojnice przeciw- uderzeniowe . Drzwi balkonowe oraz
drzwi do pokoju sq wymienione .
Po remoncie sq nastepujace pomieszczenia:2/30- fazienka personelu ,
2/29 - gabinet zabiegowy, 29a - POM. magazynowe . 2/25 - basenownia.
Oo przebudowy pomleszczenie lazienki dla chorych na pomieszczenie do
mvcia w6zk6w, brudownik i pomieszczenie gospodarcze. w pomieszczeniu
mvcia l62ek nalezy wyburzyi Scianki, zdemontowad armature,
zo;tawiajac jedna umywalkQ. Istniei4ca kratka Sciekowa do zachowania'
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Nastepna lazienka dla chorych po demontazu armatury i wyburzeniu
Scianki zamieniona bedzle na pomieszczenie bielizny i poscieli czystej,
Klatka sc,hodowa- drzwi na wszystkich kondygnacjach na klatke schodow4
wymienid na drzwi jednoskrzydlowe o wvm. L2Ol226
o odpornogci ogniowej- EI-30 . Nad klatkE schodowq w dachu stromym
zamontowad dwa okna odymiajEce firmy FAKRO o wym. 78x140 FSp 076
- pow. czynna -0.53 m'

2.3 Prace wvkofczeniowe lazienek

W lazienkach przy umywalce, muszli klozetowej oraz w natrysku
zamontowa6 uchwyty, krzeselka prysznicowe .
W lazienkach na podbdze ulo2y6 plytki ceramiczne. Sciany do 2,25 m
wylozyi plytkami ceramicznymi, Powyiej pi/tek ceramicznych oraz suflt
pomalowa6 farbE Dulux w kolorze Jasnym.
Wentylacja grawitacyjna wspomagana. Zaprojektowano nowe kanaly
wentylacyjne i cze6ciowo wykorzystano istniejqce kanaly wentylacyjne. W
zalAczeniu opinia kominiarska.
Instalacja elektryczna - w pelnym zakresie / oswietlenie , wlacznik,
gniazdka X 2 przy umywalce/. Szczeg6ly w projekcie instalacji
elektrycznych.
Strop podwieszony typu OWA coustic clean firmy ECOMIN PLANET do
pomieszczef sterylnych na rastrze krzyzowym o odpornoSci ogniowej-
klasa materialu A2 / niepalne/

2.4 Prace wvkofczeniowe sal chorvch

W pokojach pacjent6w zamontowai wlacznik prey dzwiach wejgciowych ,
gniazdka wtykowe . Szczeg6ly znajduja sie w projekcie branzowym'
Sufit podwieszony typu OWA coustic clean firmy ECOMIN PLANET do
pomieszczef sterylnych na rastrze krzyiowym o odpornosci ogniowej-
klasa materialu A2 / niepahe/
Oswietlenie wmontowad w kwadraty sufitu podwieszonego wg. rys. nr 6 .
Na Scianach zamontowai odboJnice typu SCR 80 za wezglowiem l6iek
oraz scR 50 nad podlogE
Na podlodze wykladzina kauczukowa typu NOMPLAN w kolorze
pastelowym wywinieta na gciane 7cm. Sciany malowane farbq zmywalnE
np. Dulux w kolorze pastelowym,

2.5 Prace wvkofczeniowe koMarza

Korytaft -zaprojeKowano odbojo-poreqze typu SO 50,HRB 35,SCR 50,
suflt podwieszony typu owA flrmy EcoMIN PLANET. Oswietlenie
wmontowai w kwadraty sufitu podwieszonego wg. rys. nr 7. Sciany
malowane farbE zmywaln4 no' Dulux w kolorach pastelowych.
Podloga - wykladzina kauczukowa typu NOMPLAN wywinieta na ScianQ 7
oTt.
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2.6 Wvmlana stolarki okiennej i drzwiowej

Zestawienie okien i drzwi do wymiany zawiera rys. nr 11 i nr 1l a

2.7 wentylacia orawitacvjna

Obudowe doj66 kanal6w wentylacji grawitacyjnej wykonac z plyt g-k na
ruszcie stalowym. Kanaty wykonaf z rur aluminiowych spiroflex 0150 9r
12 mm, Szczeg6ly zawiera rys. nr 18.
Przewidziano kilka pion6w wentylacyjnych wiqcej dla pomieszczed nizej
- I piQtro , parter, piwnice oraz wyzej - dla poddasza uiytkowego,
Wykorzystane bedq one w nastepnym etapie przebudowy zakladu.

3.O ZESTAWIENIE POWIERiZCHNI . II. GIE PIETRO

ETAP l-szy

2lL - pok6j psychologa

Z/2 - gabinet lekarza

2/3 - jadalnia

214 - terapia zajQciowa

2/5a - korytarz

Pow, uZytkowa -

ETAP II -GI

2/5 - sala chorych

2/6b -WC

2l6a - wc

217 - sala chorycfl

etapu l-szego

| 2 l6zka/

7,60 m2

L7,33 m2

24,OO mz

22,70 m2

13,84 m2

85.47 m2

!7 ,70 m2

5,70m2

5.70m2

35,50 m2/ 4 t6zka/
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| | lSZko- separatka/2/8 - sala chorych

2l9b - lazienka

Z/ga - lazienka

2/10 - sala chorych / 4l6Zka/

2124 - mag. bielizny czystej

2/25 - basenownia

2/26 - brudownik

2/27 - PoM. gospodarcze

2/28 - mycie l62ek iw6zk6w

2132 - korytaz

Pow. uiyt&owa - €taPu II-go

15,35 m2

4,50 m2

4,20 m2

30,76 mz

L2,40 m2

3,00 m2

3,93 m2

1,88 m2

10,10 mt

54,16 mz

2O4,88m2

RAZEH ETAP I i ETAP II 290.35 m2

EfAgJL -KIATKA SCHODOWA W ZAKRESIE- OKNA ODDYMIAJACE ,
WYMTANA DRZWI

2/31 - klatka schodowa 17.00 m2

r4czNrE Pow.oPnAcowAI{rA - 307,35 m2
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4.O. WARSTWYPODT.OGOWE

Po m ie szcze nia s uch e- p o kdi

- wykladzina kauczukowa typu NORA / wykonac zgodnie z systemem/
z atestem do stosowania w szpitalach w kolorze pastelowym.

-istniejqcy strop / belki stalowe/

P o m i eszcz e n i a mokre.- razie n ka

- TEMKOTA NA ZAPRAWIE WODOSZCZELNEJ

- PLYNNA FOLIA USZCZELNIAJACA

- PLYTA OSB 2 CM NA ISTNIEJACYCH DESKACH

5.O. INSTALAC'E . SZCZEG6I.Y W PROJEKCIE BUDOWLANYM
XNSTAIACII SAT{TTARIIYCH.

- podlqczenie do instalacja c.o - do istniejEcych pion6w c.o
- instalacJa wody - do istniejEcych pion6w
- instalacja kanalizacyjna - piony istniejEce do wymiany oraz piony

projektowane wykonad zgodnie z projektem instalacji sanitarnych
- wentylacja grawitacyjna wspomagana -wyloty kanal6w , czapy
wykona6 nawiqzuj4c detalem do wykoficzenia komin6w istniejacych

- instalacja elektryczna - szczeg6ly w projekcie instalacji elektrycznych
- instalacja TV

6,0, BEZPTECZEIISTUTO PO,nROWE

6.1 Obiekt zakwalifikowano do II kategorii zagroienia ludzi ZL'fi,
wymagana klasa odporno6ci pozarowej .8". Elementy budowlane
spelniajq wymagania klasy ,,8"
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R- nognosd ogniowa ( w minutach)
E * szczelnogd ogniowa ( w minutach)
I- izolacyjnose ogniowa ( w minutach)
(-) nie stawia siQ wymagai

Wysokosd budynku ca 15 m, budynek Sredniowysoki (SW)'

Wymagana szerokoSd biegu klatki schodowej 1,40 m - wymaganie
spelnione. Szeroko66 biegu 1,53 m. Szerokosi spocznika wynosi
1,50m. Klatka schodowa do cel6w ewakuacji ,czeSci objetej
projektem , zostala wydzielona w odrebnE strefQ poZarowA,
zabezpieczona drzwiami EI-30 iwyposazona w urz4dzenia (okna)
oddymiajEce. Doplyw Swie2ego powietrza zapewniE okna otwierane
zamontowane na parterze klatki schodowej. Analogicznie
wydzielona zostanie druga klatka schodowa. Dlugo6i dojscia
ewakuacyjnego wyniesie 20 m. Budynek jest wyposa2ony w hydrant
25 z we2em p6tsztywnym i gasnice Proszkowe A B C. Budynek
bQdzie wyposa2ony w awaryjne oswieHenie ewakuacyjne.

6.3 zewnQtrzne zabezpieczenie przeciwpozarowe.

Drogi pozarowe zabezpieczone poprzez doiazdy do budynku z
czterech stron .

Klasa

Odpornosci
pozarowej

budynku

Klasa odpornoEci ogniowej elementow budynku

Gl6wna
konstrukqa
nosna

Konstrukcja

oacnu

sffop Sciana
zewnelrz na

Sciana
wewn€trzna

Pokrycie
dachu

Klasa D R 120 R 3 0 REI 60 EI60 EI 30 E 3 0
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6.4 Wplyw prac remontowych na warunki bezpieczefstwa poZarowego.

Przebudowa fragmentu II-go pietra poprawi warunki bezpieczefistwa
pozarowego, poniewaz wszystkie zastosowane materlaly wykofi czeniowe
/ sufit podwieszony, wykladzina/ spelniaja wymogi p.poz.

7.O Wentylacja grawitacyjna.

Zaprojektowane kanaly wentylacyjne wykona6 z karbowanych rur
aluminiowych SPIROFLEX O 150. Jako zasade przyj4€ dostawianie
kanal6w od stropu nad wentylowanym pomieszczeniem. Rury obudowae
Sciankami z plyt gipsowo * kartonowych GKF na ruszcie stalowym Nida
CW50 ( na poddaszu CW 75) z wypelnieniem plrytami welny mineralnej
ROCWOOL SUPORROCK gr 5,0 cm. Wyloty kanal6w , czapy wykona6
nawiazujqc detalem do wykoficzenia komin6w istniejacych, z
uwzglQdnieniem normowych poziom6w otwarcia. Obr6bke przej6cia
komin6w przez polad dachu wykonac prry pomocy tagmy BfIASS
WAKAFLEX II w kolorze dopasowanym do koloru dach6wki istniej4cej. W
lazienkach zamontowae kratki wentylacyjne z wentylatorkami
elektrycznymi z czujnikami ruchu. Kana+y istnlejace do wykorzystania
zgodnie z opinia kominiarskA znajdujE sie w czQ6ci dobudowanej i nie
wymagajA czyszczenia i remontu. SE w bardzo dobrym stanie.

8.0 CharElcerystyka energetycrna budynku

Doty@y budynku Zakladu Opiekuficzo-Leczniczego ,. Legna Ustrori " .
Przedmiotem opracowania jest przebudowa fragmentu.B" Il-giego piQtra
. Opracowanie dotyczy wydzielenia z pokoi l62kowych lazienek, montaZ
strop6w podwieszonych , odbojnic , wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej. Prace prowadzone s4 malymi etapami ze wzgledu na
ograniczony fundusz, W jednym z kolejnych etap6w bedzie wykonanie
oiieplenia budynku , remont dachu itd. Na tym etapie Sciana uzyska
wsp6kzynnik - 0,30 / dop' 0,30 Wm2lV

a) bilans mocy urzedzeri eleKrycznych stanowiEcych jego stale
wyposaZenie budowlano-instalacyjne

- nie dotyczy

b) wlasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych:
1, Sciana zewnetrzna - nie dotyczy na tym etapie oPracowania
2. Okna , nagwietla- wsp. przenikania ciepla U=1,6 Wm2K



c) parametry sprawno6ci 
""";;;^", 

instaracji ogzewczych.
wentylacyjnych, - nie dotyczy na tym etapie opracowania

d) dane wykazuj4ce, 2e p.zyjete w projekcie architektoniczno-
budowlanym
rozwiqzania budowlane i instalacyjne spelniaj4 wymagania dotyczqce
oszczednogci
energii zawarte w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008r zmieniaj4ce rozporz4dzenie w sprawie warunk6w
technicznych jakim powinny odpowiada6 budynki i ich usytuowanie.
Budynek Zakladu Opiekuiczo-Leczniczego ,, Legna Ustrof " w zakresie
bedEcym przedmiotem opracowania zostal zaprojeKowany spelniajEc
wymagania 5328 i 329 ust.2 w/w rozporzEd2enia.

1. sciany zewnetRne - na tym etapie nie s4 przedmiotem
opracowania / dop, 0,30 Wm2lV

2. Stropodach na tym etapie nie jest pzedmiotem opracowania / dop.
0,25W/m2K/

3. Posadzki na gruncie U=0.63 W/mZK < dop. 0.8 rymzK
4. Okna U=1.6 Wm2K < dop..  1.90 Wm2K
5. Powierzchnia okien - nie dotyczy
6. Op6r cieplny warstw podtogowych R = 1,45(m2xK)/W <

2,00(m2xK)/W

9.O UWAGr

Wszystkie zastosowane materialy przy robotach budowlanych musz4
posiadaC atesty potwierdzajqce mozliwo66 zastosowania ich w
budownictwie i sluzbie zdrowia i spelnienia wymog6w p.po2 dla sfu2by
zdrowia, Do projeKu dolEczono materialy informacyjne dot. odbojo-
poreczy , oslon przeciwuderzeniowych itd'

9,1 UWAGr KolicowE

- Zgodnie z opiniE sanitarn4 dn. 02,09.2009 wok6l umywalek Sciany

wyto2yd Plytkami ceramicznymi.

- Pok6j nr 2/8 zostal przeznaczony na izolatkq /pok. 1 osobowy/

- w pomieszczeniu basenowi i brudownika zaprojektowano
wenrylaiory lazienkowe typ EDM 125 firmy venture Industries
za montowane na wlocie kanalu wentylacyjnego.

opracowala: arch.


