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1 . Przedmioti zakresopracowania
2. Zakreszmian, etapowanie
a
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do ZOIAarch.Zofii Len;pertvan
Heerden
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I. OPIS TEGHNICZNYDO PROJEKTU BUDOWLANEGO

PMEBUDOWYr- PTETRA.
1.0

PRZEDMIOTI ZAKRESOPRACOWANIA.

jest projeKbudowlpnywielobran2owy
Pzedmiotemniniejszegoopracowania
pzebudowyl-go pigtra.
Zamiezenie inwestycyjne podzielonona czteryetapy reqlizaciize wzgledu na
fnansowanieorazzapewnienieniepzerwanegofunkcjonowania
zakladuopieki
zdrowotnej.
2-O

ZAKRESZM|ANr-GOPTETRA
2.1

Pracebudowlane-ETAP l- SZY.

Pieruvszy
etap realizacjiobejmujepokoje 1/15,1117, 1118z lazienkami, izolatkq
orazfragmentkorytaza.
Izolatka
Pok6jchorych- wyposazonyjest w wentylacjqwymuszon4dzialajqcqnazasadzie
podci5nienia.
Na wlociedo kanaluwentylacyjnizamontowadfiltr ,,filtrasept".
- wyposazonew umywalkgz bateriq
Pomieszczenie
higieniczno-sanitarne
bezdotykowq.,
dozownikze Srodkiemdezynfekujqcym
z pojemnikiembezdotykowym,
poiemnik
pojemnikna rqcznikijednorazowe
i
na zub^e reczniki.,natrysk, urzAdzenie

booetcontaminac;i
.it aba e ib'a+2ry-aa hei)7, :4'/'D;E/.n?c nL*.^
,/ narea-re=rt
-fartuchowq.
Pzedizolatk4rvydzielono
Sluzg
umywalkowo
Sluzawyposa2onabqdziew umywalkez bateriq bezdotykowq.,
wieszakina ubrania #-czystei brudnez zachowaniemrozdzialu,dozowriikze Srodkiemdezynfekujqcym
z
pojemnikiembezdotykowym,
pojemnik
pojemnikna rgcznikijednorazowe
i
na
rqcznikizuiy'te, zamykanypojemnikna brudnqbielizng.
Pozostaleznrianypolegajqna wyburzeniukilkuScianorazwydzieleniupokoi
maksymalnieczteroJ62kowych
orazlazienekdla kazdegopokoju..
Scianydo wybuzeniawykonanesqz ceglydziurawki.
tr[miana okienidrzwi zawaftazostalaw odrgbnymopracowaniu.
W niniejszym
opracowaniuujeto drzwinie ujqtewe wcze6niejszym
opracowaniu.
\A$dielono pokojechorvch2-u, 3-y, i4-ro l62kowe . L62kadostgpnez trzechstron.
Na Scianachw pokojachchorychzaprojektowano
typ
oslonyprzeciwuderzeniowe
podwieszony
HCR 64. Na sufitachzaprojeKowanostrop
systemu OWA S-18.
Lazknkj sqdostgpnedla os6b niepelnosprawnych
z pokoichorych.
bezpo5rednio
oraz uchwyty.
Wposazone bqdqw urzqdzeniadla niepefnosprawnych
Podprysmirm projeKowanesq siedziskaprysznicoweuchylne.

D
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- 4 NoweScianki G-K na profilachstalowychgr- 10 cm.
Lazienki- podloga- terakota, Scianyna calqwysokoS6wylo2oneglazur4.Na
suficiestroppodwieszony
typu OWA . Wszystkielazienkip;zystosowane
sA dla os6b
niepelnosprawnych.
Podloga- wykladzinakauczukowatypu NORAwywinigtana
Sciang7 cm. uto2onana istniejqcejterakocie. W pokojachistniejqcapodlogado
rozbi6rki, nastgpnieulozeniepM OSB , a na plytachwykladzinatypu NOM.
2.2

Pracebudowlane-ETAP ll-Gl

Drugietap realizacjiobejmuje2 pokojechorych1114,1113,
dwie lazienkioraz pok6j
pielggniarek.
Takjak w etapiepierwszym- zaprojektowano
wybuzeniekilkuScian
orazwykonaniedwulazienekmiqdzypokojami.Zakreswyposa2eniaoraz
wykoficzeniatak jak w etapie | -szym,lll -cim oraz tV-tym.Pok6jpielqgniarekzostal
"otwarff' na korytaz. W Scianiekonstrukcyjnejotw6r o szer.2,30 m na h= 2.50.
Sufitypodwieszone
typu OWAcousticcleando pomieszczgh
sterylnychna rastrze
kzy2owymo odpomoSciogniowej-klasa
materialuA2 / niepalne/
O6wietlenie
wmontowadw kwadratysufitupodwieszonego
wg. rys. nr 3 .
Na podlodzewymieni6wykladzingna wykladzinqkauczukowqtypuNOM w koloze
pastelowymwywinigt4na Sciang7cm.Scianymalowanefarbqzmywalnqnp. Duluxw
kolorachpastelowych.
KoMaz we wszystkichetapach-zaprojeKowanoodbojoporgcze
typu HRB4C,
naro2nikiorazsufitpodwieszony
typu OWA.O6wietlenie
wmontowa6w kwadraty
sufitupodwieszonego
wg. rys. nr 2 w projekcieinstalacjielektrycznych..Sciany
malowanefarbqzmywaln4no. Duluxw kolorachpastelowych.
Podloga- wykladzinakauczukowatypu NORAwywinigtana Sciang7 cm. uic2ona
na istniejqcejterakocie. W pokojachistniej4capodlogado rozbi6rki, nastgpnie
ulo2eniepM OSB , a na plytachwykladzinatypu NORA.
Kuchniaczystai brudnabezzmian,pracebudowlaneograniczqsig do malowania
Sciani sufit6w.
2.3

- ETAPlll-Cl
Pracebudowlane

Tzeci etap obejmujerealizacjgczterechpokoi ftrzy czterol62kowe, jeden dwu
l62kowy.Ad U11 do 1/8.Zakresprac- wyburzeniekilkuSoian, postawienienowych
wydzielajqcych
lazienki. Dla ka2degopokojulazienkadostgpnabezpo6rednio
z
pokojuchorych.Lazienkiprzystosowane
dla os6b niepelnosprawnych.
Wyposazenie
lazieneki pokoichorychtakiejak w etapiel- szymi ll- gim.
Po przeciwnejstroniekorytaza istniej4celazienki po demonta2uwyposa2enia
przystosowanodo mycia_
l62ekoraz maga4n bidliznyczystej.
Basenowniabez zmian.Scianyi podloga wylo2oneglazirq oraz wyposa2one
w
zlewi urz4dzeniedo myciai wypazaniabasen6w.t_azienka
personeluoraz pok6j
zabiegowybez zmian.
PracebudowlaneograniczonebgdqmalowaniaSciani sufit6w.
2.4 Pracebudowlane- ETAPlV-tv
Etapczwarty obejmujepomieszczenie
pro morte, pok6jlekaza , jadalniepoeczonq
z kaplicqorazpom. gospodarcze.Pomieszczenie
gospodqrczewyposa2onew zlew.
Pomieszczenie
wentylowaneZ-K,{. ZakrespracetapulV-tego:wyburzeniekilku
Scian, posbwienie nowejz G+K na ruszciestalowym. Wykoriczeniepomieszczeri
tak jak w pozostalychetapach./Sciany, podbgi , sufrtyitd./
W pokoju\d<arza,pr4umywalceglazurana h=2,00mszer 1,00mpo bokach.
W pom.gep. na Scianieze zlewemglazurana h= 2,00m
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- c2.5 Wvmianastolarkiokienneii drzwiowej
do wymianydrzwizawiera rys.7r 22.
Zestawienieuzupelniaj4ce
Wymianaokieni drzwizostalaujetaw odrebnymopracowaniu.
3.0 ZESTAWIENlEPOWIERZCHNI

-

r-Go PTETRA

3.1 ETAPI. SZY
1/15 SALACHORYCH
1/15atAZIENKA
1/16 IZOLATKA
1/16a{-AZIENKA
1/17 SALACHRYCH
1l17aN-AZIENKA
1I18 SALACHRYCH
1/18aIAZIENKA
1/1a KORYTARZ
RAZEM

29,36m2
4,60m2
14,50m2
4,50m2
16,40m2
6,53m2 ^
22,36m'
6,24m2^
24,20m'
'128,69
m2

3.2 ETAPII-GI
1/14 SALACHORYCH
1/14atiZIENKA
1113SALACHORYCH
1/13aIAZIENKA
1t 12 POK6J PrELEGNrAREK
1/1b KORYTARZ
RAZEM

32,75m2
4,5Am2
31,90m2
4,2Am2
16,23m2
40,80m2
130,38m2

3.3 ETAPilt-Cl
1/11 SALACHORYCH
1/11aIAZIENKA
1/10 SALACHORYCH
1/10aIAZIENKA
119 SAIA CHRYCH
1/9a IAZIENKA
1/8 SALACHRYCH
1/8atAZlENl(A
1122MAG.BIELIZNYCZYSTEJ
1/23 BASENOWNIA
1/24 BRUDOWNIK
1125POM.GOSPODARCZE
1/26 MYCIELOZEK
1/1c KORYTAM
RAZEM

30,97m2
4,50m2
15,4Q
m2
4,20m2
35,87m2
6,00m2
18,43m2
6,00m2
.18,23m2
3,00m2
3,90m2
1,88m2
'10,10m2
54,90m2
m2
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3,4ETAPV-ry
1/7 POM.GOSPODARCZE
1/6 KAPLICA
1/5 JADALNIA
1/4 GABINETLEKARZA
1/3 POROMORTE
1/1d KORYTAM
RAZEM

9,64 m2

17,10nf
23,30m',
18,70m'^
7,00m'
8,50m2
84,$4m2

4.0. WARSTWYPODLOGO\ryE
Pomieszczeniasughe- poSoiechorvch.iadalnia. qab..Lekarckie.

\v .

- wykladzinakauczukowatypu NORA/ wykona6zgodniep systemem/z atestemdo
stosowaniaw szpitalachw koloze pasteloyym.

-

Pbrtza- ete

Lc/v

-istniej4cystropna belkach drewnianychiEtalowych.

Pomieszczenia mokre.-lazienka
- TEMKOTA NAZAPMWE WODOSZCZELNEJ
- PI-YNNA
FOLIAUSZCZELNIAJACA

v

- PTYIAOSB2 CMNAISTNIEJACYCH
DESIqCH
5,0. INSTALACJE
- podlqczenie
pion6w c.o
do instalacja
c,o- do istniej4cych
- instalacja
pionydo wymiany..
wody istniej4ce
- instalacja
- pionyistniejqce
-wymieniono
pzy przebudowie
kanalizacyjna
llgo
pigtra, projekowan4
wykona6
zgodniez projgktem
instalacji
sanitarnych
instalacjg
- w€ntylacjagrawitacyjna
-wylotykanal6w, pzapy
wspomagana
yyfkona6
komin6wistniej4cych
nawiqzuj4c
detalemdo wykoficzenia
- instalacja
w projekcie
instalacji
eleKryczna- szczeg6ly
elektrycznych
- instalacja
TV
- instalacjahydrantowawykonana

-a-

6.0.

POZAROWE
BEZPIECZENSTY\IO

do kategoriizagro2enialudziIl, w klasieodpornoSc'
6.1 ObieK zakwalifikowano
poZarowej,,B".
6.2

Wymaganiabudowlanepodwzglqdemodporno6cielement6wbudynkuw
B"
klasie
Klasaodpornosci
ogniowejelement6wbudynku

Klasa

Pokrycie
zewnetzna wewnetrzna dachu

Odpomosci Gl6wna
Konstrukcja srop
pozarowej konstrukcja dachu
budynku

nosna

KlasaD

R 120

R30

REI 60

Sciana

Sciana

Et60

Et 30

E30

R- no6no56ogniowa( w minutach)
E-

szczelnoSdogniowa(wminutach)

l- izolacyjnoSd
ogniowa( w minutach)
(-) nie stawiasig wymagari
przeciwpo2arowe.
6.3 Zewngtanezabezpieczenie
Drogipozarowezabezpieczonepoptzezdojazdydo budynkuz czterechstron.
po2arowego.
6.4 Wplywpracremontowychna warunkibezpieczefistwa
Przebudowalgo pigtranie ma wptywuna warunkibezpieczeistwapozarowego,
I sufitpodwieszony,
poniewazwszystkiezastosowanematerialywykoticzeniowe
wykladzina/spelniajEwymogip.po2.
iwykonanadla
6.5 InstalacjahydrantowapzeciwpozarowazostalazaproJektowana
calegoobieKu.

_ 1

r-

-86.6

Na klatceschodowejnr 1 ju2 wykonanoinstalacjggddymiajqcq.Instalacja
W dachunad klatk4
oddymiajqcaklatkinr 2 ujetajest w tym opracowanlu.
schodowqzaprojeKowano
dwa okna oddymiaj4cetyp FSP07 78x140firmy
Fakroo pow.oddymiajqcej1 okno0.53m2

7.0 WENryLACJA GRAVI/ITACYJNA

t/

Zaprojektowane
kanalywentylacyjnewykonadz karbowanychrur aluminiowych
SPIROFLEX@ 150. Jakozasadgpzyj46 dostawianiekarlal6wod stropunad
RuryobudowadSciankapiz plytgipsowowentylowanympomieszczeniem.
kartonowychGKF na ruszciestalowymNidaCW50 ( na poddaszuC\N75) z
wypelnieniemplytamiwelnymineralneiROCWOOLSUPQRROCKgr 5,0 cm. Ponad
stropemnadpoddaszemruryobudowa6p$ami OSBgr p,0 cm na ruszcie
plytamiwelnymineralnejROCWOOL
stalowymNidaC\M/S z wypefnieniem
Ponadpolaci4dachuna plytachOSB
SUPORROCKgr 5,0 cm i wiatroizolacj4.
wykonadpodkladz zaprawyATLASCERAPLASTi przyklei6p$ki klinkierowe
(nawi4zuj4ckoloremi faktur4do ceglyna kominachistniej4cych) na zaprawie
klejowejATLASPLUS.Wylotykanabw , czapywykona6nawi4zuj4cdetalemdo
z uwzglgdnieniem
normowychpoziom6w
wykoriczeniakomin6wistniej4cych,
otwarcia.Obr6bkgprzej6ciakomin6wpzez pola6dachuwykona6pzy pomocy
do kolorudach6wki
ta6myBMSS WAKAFLEXll w koloze dopasowanym
istniejqcej.W lazienkachzamontowa6kratkiwentylacyjnez wentylatorkami
zgodniez
elektrycznymi
z czujnikamiruchu. Kanalyistniej4cedo wykorzystano
opiniqkominiarsk4znajdujqsig w czqScidobudowaneji r;iewymagaj4czyszczeniai
remontu.S4w bardzodobrymstanie. Kanalywentylacyjnezostalywykonane
nad pota6
zgodniez projeKempaebudowyll-giego pigtrai wyprowadzone
dachow4oraz doprowadzone
do parterui l-go pietra.

BUDYNKU
S,GHRAKTERYSTYKA
ENERGEryCZNA
Dotyczy budynkuZakladuOpiekuficzo-Leczniczego
,, LeSnaUstrori" . Przedmiotem
jest pzebudowal-go pigtra. Opracowaniedotyczywydzieleniaz pokoi
epracowania
l62kowychliazienek,montaZstrop6wpodwieszonych, odbojnic, wymianastolarki
okiennej i dzwiowej. Prace prowadzonesq malymi etapami ze wzglgdu na
ograniczonyfundusz..W jednym z kolejnychetap6w bgdziewykonanieocieplenia
budynku, remontdachuitd.
jego stalewyposazenie
a) bilansmocyurzqdzerielektrycznychstanowi4cych
budowlano-instalacyj
ne
- nie dotyczy

./\
-z-
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b) wla6ciwo5ci
cieplnepzegr6d zewngtrznych:
1. Scianazewnglrzna
2. Okna, na6wietla-wsp.pzenikaniaciepla

-0,90Wm2K/
U=1,6Wm2K

c) parametrysprawno6cienergetycznej
instalacjiogzewc4ych,wentylacyjnych,
- nie dotyczy
d) danewykazujqce,2e przyjgtew projekciearchitektoniczno-budowlanym
roanui1zania
budowlanei instalacyjnespelniajEvrrymaganiq
dotyczqceoszczgdnoSci
energiizawartew Rozpoz4dzeniuMinistraInfrastruktury
4 dnia 6 listopada2OOsr
jakim powinny
zmieniaj4cerozporzqdzenie
w sprawiewarunk6wtechnicznych
odpowiada6budynkii ich usytuowanie.
BudynekZal<tadu
Opiekuflczo-Leczniczego,,
LeSnaUstrori" w zakresiebgd4cyn
przedmiotemopracowaniazostalzaprojektowany
spelniajqcwymagania5328i 329
ust.2 wlw rozporzqdzenia
1. Scianyzewngtzne - na tym etapienie sq przedmiqtemopracowania
/ dop.
0,30Wm2K/
2- Stropodachna tym etapieniejest przedmiotemopracowania
/ dop.0,25
Wlm2Kl
3. Posadzkina gruncieU=0.63Wm2K < dop. 0.8 Wm2K
4. Okna U=1.6Wm2K<dop..
1.90Wm2K
5. Powiezchniaokien- nie dotyczy
< 2,00(m2xK)M/
6. Op6rcieplnywarstwpodlogowychR = 1,45(m2xK)/14/

9.O. UT'YAGI

t,

Wszystkiezastosowanematerialyprzy robotachbudowlanychmuszqposiadad
atesty potwierdzajqcemo2liwo56zastosowaniaich w budownictwiei slu2bie
zdrowiai spelnieniawymog6wp.po2dla slu2byzdrowia.Do projektu dolEczono
materialyinformacyjnedot. odbojoporqczy,itd.

Nowosielecka
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1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego
e Zagosoodarowanie
placubudowy:zgodniez R.ozdzialem
3
MinistraInfrastrukturyz dnia 6 lutego2003 r. w
Rozporz4dzenia
i higienypracypodczaswykonywaniarob6t
sprawiebezpieczeristwa
budowlanych,
r Robowziemne:nie wystepujE
. Robolyzbrojarskiei betoniarskie:w czasieciqciaprqt5w
zbrojeniowychno2ycamirQcznymiprqt ciqty nale2yoprzei
lub stole zbrojarskim;pojemnikido
obustronniena kozNach
przed
transportumieszankibetonowejpowinnyby6 zabezpieczone
w klapyNatwo
przypadkowymwylaniemmieszankioraz wyposa2one
otwierane,
. RoboW murowe i tvnkowe: powinny byi wykonane wylEczniez
jest
rusztowafipomocniczychlub sta$ch pomost6w;niedozwolone
wykonywanietych rob6t z drabinprzestawnych;stanowiskarobocze
powinny byi utrzymanew czystoici, a z pomost6w powinna by6
niezwlocznie
usuwanarozlanazaprawai gruz ceglany.
. RoboWciesielskie:roboty te mo2nawykonywadz drabin wyl4cznie
do wysoko6ci3 m.
. Robotv dekarskie i izolacyjne: podgrzewqniemasy bitumicznej
powinnoodbywadsig w kotlachdo tego przystosowanych.
2. Wykaz istniejecych obiekt6w budowlanych.
Dzialkazabudowanabudynkiemgl6wnymZakladuOpiekufczoLeczniczego
oraz budynkamipralniz warsztaterni gara2em,budvnkiem
oraz budynkamigospodarczymi.
mieszkalnymwielorodzinnym
3. Wskazanie element6w zagospodarowania {zialki lub terenu'
kt6re mog4 stwarza6 zagro2enie bezpieczefistwa i zdrowia
ludzi.
Nie dotyczy.
4. wskazanie dotyczace przewidywanych zagroiefi vuystqpuiecych
podczas realizacji rob6t budowlanych.
Robotyzwiqzanez wykonaniemkomin6wna daghu.W trakcie rob6t
nale2yzachowadwszystkiewymogi BHP( helmy, pasy,liny, siatki itp.)
Potencjalne
zagro2eniastanowi6mogq:
upadkiemmaterialupodczas
a) strefiezagro2onejniekontrolowanym
prac montazowych;
i sprawdzaniem
instalacji
b) wszelkierobotyzwiqzanez podlEczeniem
i urzqdzerieleKrycznych;
i urzqdzefitechnicznych;
c) eksploatacjanarzqdzizmechanizowanych
pracy
znajdgj4cesiq na wysoko6ci
d) pracena wysoko6ci;stanowiska
lub terenu, nale2y
co najmniej1 m od poziomupodNogi
zabezpiecryibalustradqprzed upadkiemz wysoko5ci.

*,(l-

- 12e) Wykonywanieprac na terenieczynnychzaklad6w-obiektszpitalnyz
pensjonariuszami
w r62nymstaniefizycznym.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruRaiu pracownik6w
przed przystqpieniem do realizacji rob6t szczeg6lnie
niebezpiecznych.
wszyscydopuszczeni
do rob6t pracownicywinni posiadadszkolenia
do prac na
stanowiskoweBHPi badanialekarskiedopuszczaj4ce
wysoko6ci.

, ,
v

6. Wskazanie Srodk6w technicznych i organizacyjnych
zapobiegaj4cych niebezpieczefistwom wynikaj4rym z wykonania
rob6t budowlanych
e Rusztowania
do prac na wysoko6cimuszEbyi wykonanezgodniez
przepisamiBHPi PolskqNorm4.
. wszystkie zastosowaneprzy robotachbudowlanychmaterialy muszq
posiada6atesty potwierdzajqce
mo2liwo56
zastosowania
ich w
budownictwle,
. Przeddopuszczeniempracownikado rob6t, pracadawcaobowiqzany
jest zaopatrzy6go w odzie2roboczAi ochronnfuzgodniez
przepisami.
obowi4zujEcymi
o Pracownicy
poraZenieprqdem,upadki
nara2enina urazymechaniczne,
z wysokoSci,
zatrucia,wibracjqoraz inne szkodliweczynnikii
zagrozeniazwi4zanez wykonywanepracq,powinni by6 zaopatrzeniw
sprzqtochronyosobistej(kaski,rqkawice,kombinezony,odpowiednie
obuwie).Sprzqtochronyosobistejpracownik6wpowinienposiadad
atesty oraz instrukcje okre5lajqcespos6bjego u2ytkowania,
konserwacjiiprzechowywania.
opracowala:
arch.
f. 9rcsielecka
2-/
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