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SPIS RYSUNKOW
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skala1:100
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skala 1:100
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skala 1:50
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skala 1:20
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skala 1:20
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Rys.nr 15 ZESTAW
skala 1:20
DOTAZIENEK
Rvs.nr 16 - ZESTAWUCIiWYTOW
skala 1:20
WYPOSAZENIA
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RiS. Nr 17- ZESTAWIENIE
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POLACZENIA
Rys.nr 18 - DETALE
skala 1:20
SPIROFLEX
INFORMACJA
Rvs.nr 19 - OKNOODDYMIA,ACE-PORECZEINFORMAOA
20
ODBOJO
Rys.nr

- za6wiadczenie
dozoRIAarch'Krystvnv*.*:"jijTli"i
o przynaleznogci
- Decy4a o stwieldzeniu przygotowaniazawodowego
nr 2
arch. krystyny Nowosielecklej
"al'
- zaSwiadczenie
do ZORIAarch. Zofii Lempertvan
o przynaleznoScl
zaL nr 3
Heerden
- Decyzjao stwierdzeniu przygotowaniazawodowegoarch. zofii Lempert
zal, n.4
van lleerden
zal' nls
- oDiniakominiarskaz zalQcznlkami

UI, UZGODNIENIA

- uzgodnieniedok. p'po2,sanepid,bhp- rys. nr 2 , rys nr 4

3 OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY
FMGMENTU
PIFTRAII- GIEGO
.,8"
1.O PRiZEDIIIOTI ZAKRESOPRACOWANIA
jest projektbudowlany
Przedmiotem
niniejszego
opracowania
przebudowy
wielobranzowy
fragmentu,,8" II-go pietra.
przebudowy
lest to kolejnyetap
ll-giego pietra.
Klatkaschodowaprzebudowana
zostaniew etapiell-gim w zakresie
dostosowana
do wymog6wP.POZ. Zainstalowane
zosGnqokna
oddymiaj4ce,
wymienionedrzwina klatkeschodowq.
Fragment,,B"U -giegopietrazostaniewykonanyw dwu etapach,
gab, lekarza, ja^dalniai pok.terapii
Etao I -szv - pok. psychologa,
zajeciowej,Fragmentkorytarza- pow, 13,84m'
Etap II -oi dla
Pokojel62kowez K6rychwydzielonodwielazienkiprzystosowane
pozostaly
fragment
d_ostQpne
z sal chorych,
os6bniepelnosprawnych
pow,
m'
o
54,16
korytarza
: myciel62ek,gospodarcze,
Magazynbieliznyczystejorazpomieszczenia
brudownik.
ZAKRESZIIIAN
2,L Pracebudowlane-Il-gie piqtro fragment,,8"
prace:wyburzenieScian- cze56Scianz cegly
NalezywykonadnastepujEce
miedzypokojem2lLO, ?/8 i 2/7.
Miedzypokojami211.0i 218wydzieliidwielazienkidla os6b
ledna lazienkadostqpnaz pokoiul62kowegonr 2hO,
nie'pelnosprawnych,
drugaz pok. 2/8. w 6cianiekorytarzowejzamurowai3 otworydrzwiowe.
okno.Zbedne
W pok. nr 2/10 zamiastdrzwibalkonowychzamontowac
jadalni
POM'
2/3
Do zaprojektowanej
umvwafkizdemontowad'
przeszklon4
.
aluminiowa5ciankQ
zaprojektowano
dla osoo
t azienki2/6a i 216b iu? sq wykonanei przystosowane
strop
i
wykona6
W lazienkach2/6a 2/6 b
niepelnosprawnych.
sufit
podwieszony.
W pokojuchorychnr 2/5 zaprojektowano
irodwieszony,odbojniceprzeciw-uderzeniowe. Drzwibalkonoweoraz
drzwido pokojusq wymienione.
pomieszczenia:2/30fazienkapersonelu,
Poremonciesq nastepujace
. 2/25 - basenownia.
2/29 - gabinetzabiegowy,29a- POM.magazynowe
do
pomleszczenie
lazienkidla chorychna pomieszczenie
Oo przebudowy
pomieszczeniu
gospodarcze.
w
mvciaw6zk6w,brudowniki pomieszczenie
armature,
mvcial62eknalezy wyburzyiScianki,zdemontowad
do zachowania'
Sciekowa
jedna
kratka
Istniei4ca
umywalkQ.
zo;tawiajac

- 4 Nastepna
lazienkadla chorychpo demontazuarmaturyi wyburzeniu
Sciankizamieniona
bedzlena pomieszczenie
bieliznyi poscieliczystej,
Klatkasc,hodowadrzwina wszystkichkondygnacjach
na klatkeschodow4
wymienidna drzwijednoskrzydlowe
o wvm. L2Ol226
o odpornogci
EI-30
.
Nad
ogniowejklatkEschodowqw dachustromym
zamontowad
dwaoknaodymiajEce
firmy FAKRO
o wym. 78x140 FSp076
- pow.czynna-0.53 m'
2.3 Pracewvkofczeniowe
lazienek
W lazienkachprzy umywalce,muszliklozetowejorazw natrysku
.
zamontowa6uchwyty, krzeselkaprysznicowe
podbdze
W lazienkachna
ulo2y6plytkiceramiczne.
Sciany do 2,25 m
plytkami
pi/tek
Powyiej
wylozyi
ceramicznymi,
ceramicznych
orazsuflt
pomalowa6
farbEDulux w kolorzeJasnym.
wspomagana.Zaprojektowano
nowekanaly
Wentylacjagrawitacyjna
wykorzystano
istniejqcekanalywentylacyjne.W
wentylacyjnei cze6ciowo
zalAczeniu
opiniakominiarska.
Instalacjaelektryczna- w pelnymzakresie/ oswietlenie, wlacznik,
gniazdkaX 2 przy umywalce/.Szczeg6ly
w projekcieinstalacji
elektrycznych.
PLANET
do
typu OWAcousticcleanfirmy ECOMIN
Stroppodwieszony
pomieszczefsterylnychna rastrzekrzyzowymo odpornoSci
ogniowejklasamaterialuA2 / niepalne/
sal chorvch
2.4 Pracewvkofczeniowe
W pokojachpacjent6wzamontowaiwlacznikpreydzwiach wejgciowych
,
projekcie
branzowym'
znajduja
sie
w
gniazdkawtykowe. Szczeg6ly
PLANET
do
typu OWAcousticcleanfirmy ECOMIN
Sufit podwieszony
ogniowejpomieszczefsterylnychna rastrzekrzyiowymo odpornosci
niepahe/
klasamaterialuA2 /
wg. rys. nr 6 .
w kwadratysufitu podwieszonego
wmontowad
Oswietlenie
l6iek
za
wezglowiem
typu SCR80
zamontowaiodboJnice
Na Scianach
orazscR 50 nad podlogE
typu NOMPLANw kolorze
Na podlodzewykladzinakauczukowa
gciane
7cm.ScianymalowanefarbqzmywalnE
pastelowym
wywinietana
pastelowym,
np. Duluxw kolorze
koMarza
2.5 Pracewvkofczeniowe
typu SO50,HRB35,SCR50,
Korytaft-zaprojeKowanoodbojo-poreqze
Oswietlenie
typu owA flrmy EcoMINPLANET.
suflt podwieszony
wg. rys. nr 7. Sciany
wmontowaiw kwadratysufitupodwieszonego
malowanefarbEzmywaln4no' Duluxw kolorachpastelowych.
7
typu NOMPLANwywinietana ScianQ
Podloga- wykladzinakauczukowa
oTt.

. 5 2.6 Wvmlanastolarkiokienneji drzwiowej
Zestawienie
okieni drzwido wymianyzawiera rys. nr 11 i nr 1l a
2.7 wentylaciaorawitacvjna
Obudowedoj66kanal6wwentylacjigrawitacyjnejwykonacz plyt g-k na
ruszciestalowym.Kanatywykonafz rur aluminiowych
spiroflex01509r
12 mm, Szczeg6ly
zawierarys. nr 18.
Przewidziano
kilkapion6wwentylacyjnych
wiqcej dla pomieszczed
nizej
- I piQtro, parter,piwniceorazwyzej- dla poddaszauiytkowego,
Wykorzystane
bedq one w nastepnymetapieprzebudowy
zakladu.
. II. GIE PIETRO
3.OZESTAWIENIEPOWIERiZCHNI
ETAPl-szy
2lL

- pok6jpsychologa

7,60 m2

Z/2 - gabinetlekarza

L7,33 m2

2/3 - jadalnia

24,OOmz

214 - terapiazajQciowa

22,70 m2

2/5a - korytarz
Pow, uZytkowa -

13,84m2
etapu l-szego

85.47 m2

ETAPII -GI
2/5 - salachorych | 2 l6zka/

!7 ,70 m2

2/6b -WC

5,70m2

2l6a - wc

5.70m2

217 - sala chorycfl

/ 4 t6zka/

35,50 m2

- 5 -

2/8 - salachorych | | lSZko-separatka/

15,35m2

2l9b - lazienka

4,50 m2

Z/ga - lazienka

4,20 m2

2/10 - salachorych / 4l6Zka/

30,76 mz

2124 - mag.bieliznyczystej

L2,40 m2

2/25 - basenownia

3,00 m2

2/26 - brudownik

3,93 m2

2/27 - PoM.gospodarcze

1,88 m2

2/28 - myciel62ekiw6zk6w

1 0 , 1 0m t

2132 - korytaz

54,16 mz

Pow. uiyt&owa -

2O4,88m2

€taPu II-go

290.35 m2

RAZEH ETAP I i ETAPII

W ZAKRESIE- OKNAODDYMIAJACE
,
EfAgJL -KIATKASCHODOWA
DRZWI
WYMTANA

2/31 - klatkaschodowa

r4czNrE Pow.oPnAcowAI{rA

17.00m2
-

307,35 m2

- 7 4.O. WARSTWYPODT.OGOWE
Pomieszczeniasuche-pokdi

- wykladzinakauczukowa
typu NORA/ wykonaczgodniez systemem/
w szpitalachw kolorzepastelowym.
z atestemdo stosowania
-istniejqcystrop / belki stalowe/
Pomieszczenia mokre.-razienka
- TEMKOTANA ZAPRAWIEWODOSZCZELNEJ
- PLYNNAFOLIAUSZCZELNIAJACA
- PLYTAOSB2 CM NA ISTNIEJACYCH
DESKACH
5.O. INSTALAC'E . SZCZEG6I.YW PROJEKCIEBUDOWLANYM
XNSTAIACII SAT{TTARIIYCH.
- podlqczeniedo instalacjac.o - do istniejEcychpion6w c.o
- instalacJawody - do istniejEcychpion6w
- instalacjakanalizacyjna- piony istniejEcedo wymiany oraz piony
projektowanewykonadzgodniez projektem instalacjisanitarnych
- wentylacjagrawitacyjnawspomagana-wyloty kanal6w, czapy
wykona6nawiqzuj4cdetalemdo wykoficzeniakomin6wistniejacych
- instalacjaelektryczna - szczeg6lyw projekcieinstalacjielektrycznych
- instalacjaTV
PO,nROWE
6,0, BEZPTECZEIISTUTO
6.1

Obiekt zakwalifikowanodo II kategoriizagroienia ludzi ZL'fi,
wymaganaklasa odporno6cipozarowej.8". Elementybudowlane
spelniajqwymaganiaklasy,,8"

- 8 -

KlasaodpornoEci
ogniowejelementowbudynku

Klasa

OdpornosciGl6wna
Konstrukcja sffop
pozarowej konstrukqa oacnu
budynku nosna

Sciana
Sciana
Pokrycie
zewnelrzna wewn€trznadachu

KlasaD

EI 60

R 120

R30

REI 60

EI 30

E30

R- nognosd
ogniowa( w minutach)
ogniowa( w minutach)
E * szczelnogd
ogniowa( w minutach)
I- izolacyjnose
(-) niestawiasiQwymagai
(SW)'
Wysokosd
budynkuca 15 m, budynekSredniowysoki
bieguklatkischodowej1,40 m - wymaganie
WymaganaszerokoSd
wynosi
biegu1,53m. Szerokosispocznika
spelnione.Szeroko66
objetej
1,50m.Klatkaschodowado cel6wewakuacji,czeSci
projektem, zostalawydzielonaw odrebnEstrefQpoZarowA,
(okna)
drzwiami EI-30iwyposazonaw urz4dzenia
zabezpieczona
powietrzazapewniE
oknaotwierane
DoplywSwie2ego
oddymiajEce.
Analogicznie
na parterzeklatkischodowej.
zamontowane
zostaniedrugaklatkaschodowa.Dlugo6idojscia
wydzielona
w hydrant
wyniesie20 m. Budynekjest wyposa2ony
ewakuacyjnego
A B C. Budynek
i gasniceProszkowe
25 z we2emp6tsztywnym
ewakuacyjne.
w awaryjneoswieHenie
bQdziewyposa2ony
przeciwpozarowe.
zabezpieczenie
6.3 zewnQtrzne
poprzezdoiazdydo budynkuz
Drogipozarowezabezpieczone
czterechstron.

- 9 6.4 Wplywpracremontowych
na warunkibezpieczefstwa
poZarowego.
Przebudowa
fragmentuII-go pietrapoprawiwarunkibezpieczefistwa
pozarowego,
poniewazwszystkiezastosowane
materlalywykoficzeniowe
wykladzina/spelniajawymogip.poz.
/ sufit podwieszony,
7.O Wentylacjagrawitacyjna.
Zaprojektowane
kanalywentylacyjne
wykona6z karbowanych
rur
aluminiowych
SPIROFLEX
O 150.Jakozasadeprzyj4€dostawianie
pomieszczeniem.
kanal6wod stropunadwentylowanym
Ruryobudowae
Sciankami
z plyt gipsowo* kartonowychGKFna ruszciestalowymNida
plrytamiwelnymineralnej
CW50 ( na poddaszuCW75) z wypelnieniem
gr 5,0 cm. Wylotykanal6w, czapywykona6
ROCWOOL
SUPORROCK
komin6wistniejacych,
z
nawiazujqc
detalemdo wykoficzenia
normowychpoziom6wotwarcia.Obr6bkeprzej6cia
uwzglQdnieniem
komin6wprzezpoladdachuwykonacprry pomocytagmyBfIASS
do kolorudach6wkiistniej4cej.W
II w kolorzedopasowanym
WAKAFLEX
kratkiwentylacyjne
z wentylatorkami
zamontowae
lazienkach
istnlejacedo wykorzystania
z czujnikamiruchu. Kana+y
elektrycznymi
i nie
dobudowanej
znajdujEsie w czQ6ci
zgodniez opiniakominiarskA
i remontu.SEw bardzodobrymstanie.
wymagajAczyszczenia
8.0 CharElcerystyka energetycrna budynku
,. LegnaUstrori " .
Doty@y budynkuZakladuOpiekuficzo-Leczniczego
jest przebudowa
fragmentu.B" Il-giego piQtra
opracowania
Przedmiotem
dotyczywydzieleniaz pokoi l62kowychlazienek,montaZ
. Opracowanie
strop6w podwieszonych, odbojnic , wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej. Prace prowadzones4 malymi etapami ze wzgledu na
ograniczonyfundusz,W jednym z kolejnychetap6w bedziewykonanie
oiiepleniabudynku , remont dachu itd. Na tym etapie Scianauzyska
wsp6kzynnik- 0,30/ dop' 0,30 Wm2lV
jego stale
a) bilansmocyurzedzerieleKrycznych stanowiEcych
budowlano-instalacyjne
wyposaZenie
- nie dotyczy
cieplneprzegrodzewnetrznych:
b) wlasciwosci
- nie dotyczyna tym etapieoPracowania
1, Scianazewnetrzna
U=1,6Wm2K
ciepla
2. Okna, nagwietla-wsp.przenikania

c) parametrysprawno6ci
instaracjiogzewczych.
""";;;^",
wentylacyjnych, nie dotyczyna tym etapieopracowania
d) danewykazuj4ce,
2e p.zyjetew projekciearchitektonicznobudowlanym
rozwiqzania
budowlanei instalacyjne
spelniaj4wymaganiadotyczqce
oszczednogci
energiizawartew Rozporzqdzeniu
MinistraInfrastrukturyz dnia6
listopada2008rzmieniaj4ce
rozporz4dzenie
w sprawiewarunk6w
jakim powinnyodpowiada6
technicznych
budynkii ich usytuowanie.
BudynekZakladuOpiekuiczo-Leczniczego
,, LegnaUstrof " w zakresie
przedmiotem
bedEcym
opracowania
zostalzaprojeKowany
spelniajEc
wymagania5328i 329 ust.2w/w rozporzEd2enia.
1. scianyzewnetRne- na tym etapienie s4 przedmiotem
opracowania
/ dop, 0,30 Wm2lV
na tym etapieniejest pzedmiotemopracowania
2. Stropodach
/ dop.
0,25W/m2K/
na gruncieU=0.63W/mZK< dop.0.8 rymzK
3. Posadzki
4. OknaU=1.6Wm2K < dop..1.90Wm2K
okien- nie dotyczy
5. Powierzchnia
6. Op6rcieplnywarstwpodtogowychR = 1,45(m2xK)/W<
2,00(m2xK)/W
9.O UWAGr
musz4
materialyprzy robotachbudowlanych
zastosowane
Wszystkie
ich
w
zastosowania
mozliwo66
posiadaC
atestypotwierdzajqce
wymog6wp.po2dla sfu2by
i
spelnienia
i sluzbiezdrowia
budownictwie
dot. odbojomaterialyinformacyjne
zdrowia,Do projeKudolEczono
itd'
poreczy, oslonprzeciwuderzeniowych
9,1 UWAGrKolicowE
Sciany
wok6lumywalek
- Zgodniez opiniEsanitarn4
dn. 02,09.2009
wyto2ydPlytkamiceramicznymi.
- Pok6jnr 2/8 zostalprzeznaczony
na izolatkq/pok. 1 osobowy/
- w pomieszczeniu
basenowii brudownikazaprojektowano
typ EDM125firmy ventureIndustries
wenrylaiorylazienkowe
zamontowanena wlociekanaluwentylacyjnego.

arch.
opracowala:

