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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA






umowa z Inwestorem
mapa sytuacyjno – wysokościowa
program użytkowy uzgodniony z inwestorem
wizja lokalna
projekt budowlany

2. PRZEDMIOT I LOKALIZACJA OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku ośrodka przy ul. Grottgera 25a w Warszawie
dz. nr ew. 58 obręb 1-01-23 w Dzielnicy Mokotów na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego.
3. ZAKRES OPRACOWANIA
W zakresie zagospodarowania terenu w projekcie nie przewiduje się zmian.
W zakresie przebudowy budynku projekt zawiera następujące elementy:
 termomodernizacja
 Dostosowanie do aktualnych przepisów ochrony pożarowej
 Umożliwienie dostępu całego budynku dla osób niepełnosprawnych
 zmiana aranżacji ścian działowych związana z programem funkcjonalnym
 wymiana instalacji wewnętrznych wody i kanalizacji, wentylacji, elektrycznej
4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK
Na przedmiotowej działce znajduje się budynek 2-kondygnacyjny, którego większą część zajmuje Poradnia
Zdrowia Psychicznego. Od strony północno-wschodniej teren jest utwardzony i spełnia rolę dojścia i dojazdu
do budynku. Pozostałe części budynku to teren zielony.
5. OPIS, PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU – STAN ISTNIEJĄCY
Przedmiotowy budynek to obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony, oparty na rzucie w kształcie litery U.
Przedmiotem opracowania jest większa część budynku od strony zachodniej. Budynek jest użytkowany i
wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem na cele terapeutyczno-lecznicze na potrzeby instytutu
Psychiatrii i Neurologii.
Budynek, zajmowany przez ośrodek, posiada 3 wejścia z poziomu terenu oraz jedno wejście na poziomie
piwnicy. W budynku znajdują się 2 klatki schodowe – jedna komunikuje parter i I piętro, druga klatka
komunikuje piwnicę, parter i piętro. W budynku znajdują się pomieszczenia administracyjno-biurowe, sale
terapeutyczne i warsztatowe, gabinet zabiegowy oraz lekarski, zaplecze socjalne i sanitarne oraz
pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Ośrodek pełni funkcję oddziału dziennego Instytutu Psychiatrii i
Neurologii. Ośrodek jest dostępny dla pacjentów w godzinach od 9 do 17. W tym czasie można skorzystać
z różnych zajęć terapeutycznych, warsztatowych bądź z indywidualnych wizyt lekarskich bądź
terapeutycznych.
Obiekt posiada pełne wyposażenie w instalacje wewnętrzne: elektryczną, wod-kan, c.o., cwu, gazową
zasilane z sieci miejskiej.
Konstrukcja budynku tradycyjna murowana, stropodach wentylowany.
6. OPIS, PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU – STAN PROJEKTOWANY
Inwestycja polega na termomodernizacji części budynku zajmowanego przez ośrodek. Roboty obejmą
wymianę całej stolarki okienno-drzwiowej oraz ocieplenie ścian i stropodachu.
Zgodnie z opinią techniczną w formie ekspertyzy konstrukcja budynku jest w dobrym stanie technicznym.
Naprawy bądź wymiany wymagają elementy wykończenia oraz wszystkie instalacje wewnętrzne.
Budynek wymaga również dostosowania do obowiązujących przepisów pożarowych – przewiduje się
remont klatek schodowych, wydzielenie pożarowe i oddymianie klatek schodowych (okna oddymiające),
instalację hydrantową oraz instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
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Inwestycja polega również na dostosowaniu obiektu w ramach dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Przewiduje się montaż platformy/windy dla niepełnosprawnych łączącej wszystkie kondygnacje,
poszerzenie otworów drzwiowych, likwidację różnic poziomów posadzek oraz przebudowę sanitariatów.
W ramach niewielkich zmian funkcjonalnych przewiduje się zmiany w zakresie ścian działowych.
Dostępność osób z zewnątrz do obiektu będzie podzielona pomiędzy dwa główne wejścia. Wejściem
centralnym będą wpuszczani pacjenci, którzy będą się kierować na I piętro do sal terapeutycznych, pokoju
zabiegowego czy na konsultacje z terapeutą. Na piętrze znajduje się również zaplecze sanitarne dla
pacjentów. Pacjenci będą mogli również korzystać z Sali warsztatowej w piwnicy, na zajęciach z
przygotowywania potraw. Sala dostępna jest tą samą klatką schodową. Do drugiego, bocznego, wejścia do
budynku będą kierowane osoby korzystające z pomieszczeń biurowo-administracyjnych na parterze.
Znajduje się tu również zaplecze socjalno-sanitarne dla pracowników.
7. OPIS TECHNOLOGICZNY
7.1. Dane ogólne
W stanie obecnym pomieszczenia w piwnicy funkcjonują jako techniczne i gospodarcze oraz jako warsztat
do nauki przyrządzania potraw. Pomieszczenia na parterze mają charakter biurowy, a na piętrze znajdują
się sale terapeutyczne oraz gabinet zabiegowy, lekarski i sale terapeutyczne. Na każdej kondygnacji znajdują
się sanitariaty.
Celem przebudowy jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów pożarowych oraz umożliwienie
dostępności dla osób niepełnosprawnych. Niewielkie zmiany funkcjonalne obejmują zmiany podziałów
pomieszczeń biurowych i przearanżowanie sanitariatów. Przewiduje się również remont pomieszczeń w
piwnicy w celu kontynuowania warsztatów z przygotowywania posiłków.
7.2. Założenia technologiczne
Przyjęto następujące założenia technologiczne:
 Oddział dzienny Instytutu Psychiatrii i Neurologii dla 20-25 osób
 czas pobytu pacjentów – w godzinach 9:00-17:00 z podziałem na zajęcia i spotkania indywidualne
 obowiązek zapewnienia jednego posiłku gorącego dziennie realizowany w ramach warsztatów z
gotowania
 posiłki będą przygotowywane w sali warsztatowej w piwnicy, spożywane na 1 piętrze w części
jadalnej sali terapeutycznej;
 produkty potrzebne do sporządzenia posiłków będą przechowywane max 2 dni w przeznaczonych
do tego pomieszczeniach;
 skład personelu zatrudnionego w ośrodku – 14 pracowników, 1 lekarz, 1 pielęgniarka;
 Prace sprzątające w przedszkolu będzie wykonywać 1 osoba
7.3. Właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu
7.3.1. Sala warsztatowa - nauka przygotowywania posiłków
W sali warsztatowej odbywać się będzie nauka przygotowywania posiłków. Grupa pacjentów, w ramach 2godzinnych warsztatów, będzie się uczyć pod okiem terapeuty, przygotowania gorącego posiłku dla
pacjentów przebywających w danej chwili w ośrodku. Skład potraw będzie opracowywany przed dietetyka
będącego pracownikiem Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Pacjenci będą przychodzić do sali warsztatowej
główną klatką schodową. Przy wejściu do Sali warsztatowej znajduje się strefa do mycia rąk wyposażona w
umywalkę, mydło w dozowniku i podajnik ręczników papierowych.
Dostawa i magazynowanie produktów
Pacjenci w ramach terapii będą robili zakupy codziennie wg listy dostarczonej przez dietetyka. Do czasu
wykonania posiłków produkty będą przechowywane w magazynach zlokalizowanych przy pomieszczeniu
warsztatowym.
Do części magazynowej prowadzi osobne wejście z zewnątrz budynku.
Produkty łatwopsujące się przechowywane będą w lodówkach dostosowanych do asortymentu i
odpowiednich warunków przechowywanie w pomieszczeniu chłodni. Mięso i wędliny dostarczane będą w
jednorazowych hermetycznie zamkniętych pojemnikach.
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Warzywa i owoce dostarczane i składowane będą w skrzynkach w pomieszczeniu magazynowania i wstępnej
obróbki.
Produkty suche dostarczane będą w opakowaniach fabrycznych do obrotu hurtowego i przechowywane w
magazynie produktów suchych.
Woda mineralna, soki dostarczane będą w opakowaniach jednorazowych i przechowywane w magazynie
produktów suchych.
Przygotowanie surowców
Warzywa i owoce poddawane są obróbce wstępnej w przygotowali wstępnej warzyw, gdzie po umyciu i
obraniu warzywa zostaną przeniesione do Sali warsztatowej do dalszej obróbki.
Mięso i drób po wyjęciu z chłodziarki przenoszone będą do wydzielonego aneksu na sali warsztatowej, gdzie
odbywać się będzie ostateczna obróbka w wydzielonym aneksie.
Ryby po wyjęciu z chłodziarki przenoszone będą do wydzielonego aneksu na sali warsztatowej, gdzie
odbywać się będzie ostateczna obróbka w wydzielonym aneksie.
Jaja będą dostarczane jako czyste i będą dodatkowo dezynfekowane w szufladowym naświetlaczu do jaj.
Wydzielone aneksy posiadają stoły nierdzewne i zlewy.
Artykuły suche i nie wymagające obróbki wstępnej dostarczane będą do odpowiednich aneksów na Sali
warsztatowej bezpośrednio z magazynu produktów suchych.
Obróbka termiczna
W pomieszczeniu sali warsztatowej znajduje się stanowisko obróbki termicznej wyposażone w dwie kuchnie
elektryczne wraz piekarnikami.
Przygotowanie potraw zimnych
W pomieszczeniu sali warsztatowej znajduje się wydzielony stół do czynności pomocniczych w ramach
przygotowywania obiadów.
Zmywalnia naczyń kuchennych
Zmywanie naczyń i przyborów kuchennych odbywać się będzie w pomieszczeniu zmywalni usytuowanym
przy sali warsztatowej. Pomieszczenie wyposażone będzie w stół z basenem do mycia sprzętu kuchennego
i regał ociekowy na naczynia kuchenne.
Ekspedycja posiłków
Przygotowane posiłki będą trafiać do pomieszczenia rozdzielni posiłków na 1 piętrze za pomocą windy
gastronomicznej. Posiłki transportowane będą w zamykanych pojemnikach ze stali nierdzewnej. W
pomieszczeniu rozdzielni posiłki będą nakładane na zastawę stołową wielorazowego użytku i wydawane
przez okno podawcze do części jadalnianej.
Mycie naczyń stołowych
Po konsumpcji naczynia stołowe przekazywane będą przez okno podawcze do zmywalni, myte w zmywarce
i wyparzane. Czyste naczynia będą przechowywane w szafie przelotowej pomiędzy częścią zmywalną a
wydawalnią posiłków.
Usuwanie odpadków
Odpadki kuchenne usuwane w postaci resztek pokonsumpcyjnych w zmywali naczyń stołowych, a także
wytwarzane podczas obróbki wstępnej warzyw, umieszczane będą w zamkniętych pojemnikach i
wynoszone do wydzielonego miejsca gromadzenia odpadów stałych na zewnątrz budynku.
Czas wynoszenia odpadków nie może kolidować z czasem dostaw towarów.
Odbiór odpadków do utylizacji lub wywóz na wysypisko nie jest obiekty niniejszym opracowaniem.
Gospodarka odpadami winna być podporządkowana wymaganiom obowiązującej ustawy o odpadach i
rozporządzeń wykonawczych.
Utrzymanie czystości
Dla zachowania nienagannego stanu higienicznego pomieszczeń i stanowisk pracy konieczne jest mycie i
dezynfekcja urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego, mebli gastronomicznych, jak również podłóg i ścian
pomieszczeń. Za te czynności powinien być odpowiedzialny wyznaczony pracownik, a czynności mycia i
dezynfekcji muszą być przeprowadzone zgodnie z przyjętymi procedurami zawartymi w instrukcjach.
Instrukcje te muszą być opracowane dla każdego rodzaju powierzchni i materiału i muszą określać:
- poszczególne fazy mycia i dezynfekcji oraz częstotliwość tych zabiegów,
- rodzaj środków myjących oraz dezynfekujących; ich stężenia, temperatury i czas działania na powierzchnię,
- sposób suszenia umytych powierzchni,
- sposób mycia, dezynfekcji i przechowywania sprzętu i urządzeń używanych do mycia i dezynfekcji.
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Do przechowywania środków czystości i sprzętu porządkowego przewidziano pomieszczenie porządkowe
wyposażone w regał na sprzęt porządkowy i środki czystości oraz zlew jednokomorowy.
7.3.2. Gabinet zabiegowy
Na I piętrze znajduje się gabinet zabiegowy do wykonywania podstawowych badań diagnostycznych z
pobraniem krwi do analiz.
Przed gabinetem znajduje się poczekalnia. Dla pacjentów dostępne jest również zaplecze sanitarne.
Wyposażenie sanitarne gabinetu to umywalka z dostępem do ciepłej i zimnej wody, dozownik z mydłem w
płynie, dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na
zużyte ręczniki.
7.3.3. Gabinet lekarski
Na I piętrze znajduje się gabinet lekarski, przyjmujący pacjentów ośrodka. W gabinecie przyjmuje lekarz o
specjalności psycholog.
Przed gabinetem znajduje się poczekalnia. Dla pacjentów dostępne jest również zaplecze sanitarne.
Wyposażenie sanitarne gabinetu to umywalka z dostępem do ciepłej i zimnej wody, dozownik z mydłem w
płynie, dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na
zużyte ręczniki.
W pomieszczeniu znajdują się biurko z krzesłem dla lekarza oraz krzesło dla pacjenta i szafa do
przechowywania dokumentacji medycznej.
7.3.4. Sale terapeutyczne
Ośrodek posiada 2 duże sale terapeutyczne przeznaczone do spotkaniach w grupach. Sale są wyposażone
w stoliki i krzesła oraz meble wypoczynkowe. W części jadalnianej odbywać się będzie spożywanie
posiłków.
7.3.5. Pokoje spotkań
Pokoje spotkań są przeznaczone do spotkań indywidualnych pacjentów z pracownikami ośrodka.
7.3.6. Zaplecze sanitarne
Zaplecze sanitarne dla pracowników znajduje się na parterze. Jedna z toalet jest dostosowana dla osób
niepełnosprawnych. Przyjęto następującą liczbę urządzeń sanitarnych: 1 miska ustępowa dla max 20 kobiet,
1 umywalka dla max 30 kobiet; 1 miska ustępowa i 1 pisuar dla max 30 mężczyzn, 1 umywalka dla max 30
mężczyzn.
Zaplecze sanitarne dla pacjentów znajduje się na I piętrze. Jedna z toalet jest dostosowana dla osób
niepełnosprawnych. Przyjęto następującą liczbę urządzeń sanitarnych: 1 miska ustępowa dla max 20
kobiet, 1 umywalka dla max 30 kobiet; 1 miska ustępowa i 1 pisuar dla max 30 mężczyzn, 1 umywalka dla
max 30 mężczyzn.
Na I piętrze przewidziano dodatkową toaletę dla pacjentów korzystających z gabinetu zabiegowego i
lekarskiego.
W piwnicy przewidziano dodatkową toaletę dla osób przebywających na warsztatach z przygotowania
posiłków.
Pomieszczenia zostaną wyposażone w: dozownik mydła i ręczników papierowych. Ściany do wysokości co
najmniej 2,0m powinny być pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie
środków dezynfekcyjnych. Podłoga oraz ściany wykonane w sposób umożliwiający łatwe utrzymanie
czystości.
7.3.7. Zaplecze szatniowe
Okrycia wierzchnie pracowników będą przechowywane w indywidualnych szafach ubraniowych w
pomieszczeniach biurowych. Okrycia wierzchnie pacjentów będą przechowywane w indywidualnych
szafach ubraniowych w poczekalniach, salach terapeutycznych i salach spotkań.
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7.3.8. Zaplecze porządkowe
Pomieszczenia porządkowe przewidziano na każdej kondygnacji. Pomieszczenia będą wyposażone w zlew
umieszczony na wysokości ok.0,5m nad podłogą i armaturą umożliwiającą nabranie wody do wiadra. Środki
i sprzęt do utrzymania czystości będą przechowywane w regale do tego przeznaczonym.
7.3.9. Część administracyjna
W skład części administracyjnej wchodzi pomieszczenie wicedyrektora na drugim piętrze.
7.4. Zatrudnienie
Skład personelu zatrudnionego w ośrodku: 10 pracowników administracji, 4 terapeutów, 1 lekarz, 1
pielęgniarka.
7.5. Godziny pracy
Ośrodek jest otwarty w godzinach 09:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku. W godzinach otwarcia ośrodka
pacjenci będą mogli korzystać z różnych form terapii indywidualnej i grupowej, trwających od 1 do 5 godzin.
7.6. Wytyczne dla branż
Wytyczne ogólnobudowlane
Obiekt powinien odpowiadać obowiązującym przepisom dotyczącym projektowania budynków
użyteczności publicznej. Do wykończenie wnętrz należy stosować materiały odpowiadające obowiązującym
normom i warunkom technicznym pod względem trwałości, higieny, estetyk i wymogą przeciwpożarowym.
Wnętrza pomieszczeń na poziomie piwnicy, zespoły sanitarne i pomieszczenia porządkowe powinny
spełniać następujące dodatkowe wymagania:
- ściany i sufity wszystkich pomieszczeń winny mieć gładką powierzchnię,
- ściany następujących pomieszczeń należy wykończyć materiałami łatwo zmywalnymi, nienasiąkliwymi i
odpornymi na wilgoć do min. 2,0m:
- narożniki ścian i słupów powinny być zabezpieczone przed obtłukiwaniem;
- drzwi do oddziałów produkcyjnych i magazynowych winny być do dołu zabezpieczone przed gryzoniami
do wysokości 400mm
- okna powinny być otwierane do wewnątrz a w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych
zabezpieczone siatką przed owadami,
- posadzki powinny być łatwozmywalne, nienasiąkliwe, odporna na ścieranie, antystatyczne i
przeciwpoślizgowe,
- miejsca łączenia ścian z posadzką winny być wykonane z zaokrągleniem, tak by ułatwić zmywanie i
czyszczenie i zapobiec gromadzeniu się brudu i kurzu
- w pomieszczeniach gdzie ściany są wyłożone materiałami ceramicznymi należy wykonać cokoliki wysokości
min. 10 cm z materiału jak na podłodze lub podobnego.
Wytyczne dla projektów wodno-kanalizacyjnych
Woda w obiekcie zużywana będzie do celów technologicznych, porządkowych i sanitarnych. Woda powinna
odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417). Wodę należy doprowadzić
do punktów poboru wody zgodnie z częścią graficzną projektu. W pomieszczeniach z kratkami ściekowymi
należy doprowadzić wodę zimną (krany czerpalne) do zmywania posadzek. Woda doprowadzona jest z
istniejącej siec wodociągowej.
Ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej.
Ciepła woda przygotowywana jest w kotłowni podłączonej do sieci miejskiej. iInstalacja ciepłej wody
użytkowej wyposażona będzie w zawór mieszający, mający za zadanie utrzymanie stałej temperatury
wypływającej wody w granicach od 35 do 40°C.
Kanalizację technologiczną należy oddzielić od wewnętrznej kanalizacji sanitarnej.
Ścieki technologiczne przed odprowadzeniem do sieci kanalizacji sanitarnej powinny przejść przez separator
tłuszczów.
Po zakończonych robotach instalacyjnych przeprowadzić należy laboratoryjne badanie wody.
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Wytyczne dla instalacji elektrycznej i oświetlenia
Oświetlenie nad stanowiskami pracy powinno być rozmieszczone równomiernie, nie powodując zacienienia.
Oprawy oświetleniowe wyposażyć w klosze zabezpieczające przed rozpryskiem szkła w przypadku pęknięcia
żarówki. Sposób zainstalowania urządzeń oraz zabezpieczenia przed porażeniem prądem - zgodnie z DTR
urządzeń. Dla urządzeń gastronomicznych należy przewidzieć osobne centralnie zgrupowane
wyłączniki zasilania.
Wytyczne instalacji wentylacji i CO
W budynku należy rozbudować istniejącą wentylację grawitacyjną o instalację wywiewną i elementy
nawiewne. Przewody wentylacyjne należy wykonać z materiałów posiadających atesty i aprobaty. Instalacje
izolować i tłumić tak, by nie został przekroczony poziom hałasu dopuszczony Polską Normą.
Nad trzonami kuchennymi przewidziano okapy o konstrukcji zapewniającej jak najmniejsze osadzania się
kurzu i tłuszczu. Okapy należy podłączyć do mechanicznej instalacji wywiewnej.
W okresie grzewczym w pomieszczeniach zaplecza kuchennego, tak jak z w całym obiekcie należy zapewnić
temperatury zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z
późn. zmianami).
Temperatury obliczeniowe w pomieszczeniach przyjąć zgodnie z normą PN-82-B- 02402 Ogrzewnictwo Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
Wytyczne ogólnobudowlane
Ściany i sufity we wszystkich pomieszczeniach powinny być trwałe, gładkie, łatwe w utrzymaniu i czystości.
Na ścianach pokrytych tynkiem cementowo-wapiennym wykonać gładź gipsową, malowanie farbą
emulsyjną do pełnej wysokości.
We wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz w szatni podłogę i ściany należy wykonać tak,
aby było możliwe łatwe utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach. Ściany do wysokości co najmniej 2,0
m nad posadzką należy pokryć materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci
oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych. Zaleca się wyłożenie
ścian płytkami ceramicznymi. Przy zlewie w pomieszczeniu porządkowym wykonać fartuch z płytek
ceramicznych do wysokości min. 160cm i w bok 60cm poza obrys urządzenia. Narożniki ścian należy
zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Występy w ścianach powinny mieć konstrukcję
minimalizującą osadzanie się brudu i kondensację pary. Przy balustradach przyległych do pochylni,
przeznaczonych do ruchu osób niepełnosprawnych, należy zastosować obustronne poręcze, umieszczone
na wysokości 0,75 i 0,9mm od płaszczyzny ruchu. Poręcze przy schodach zewnętrznych i pochylniach, przed
ich początkiem i za końcem, należy przedłużyć o 0,3m oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne
użytkowanie.
Zapewnienie nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono oświetlenie naturalne. Stosunek
powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi wynosi co najmniej 1:8. Natomiast
w innych pomieszczeniach co najmniej 1:12. W niektórych pomieszczeniach (np. pomieszczenie
porządkowe) oświetlenie dzienne nie jest wymagane gdyż łączny czas przebywania tych samych osób jest
krótszy niż dwie godziny w ciągu doby. Wykonywane czynności w tych pomieszczeniach maja charakter
dorywczy, a pomieszczenia te zgodnie z obowiązującymi przepisami w takim przypadku nie są przeznaczone
na stały pobyt ludzi.
8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia zabudowy: 308,2 m 2 (cały budynek 577,9 m2)
Powierzchnia użytkowa: 619,9 m2
Powierzchnia całkowita: 755,6 m 2
Kubatura:
1 715 m3
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STAN ISTNIEJĄCY

STAN PROJEKTOWY

PIWNICA

PIWNICA

0.01

pom.gosp. 1

10,2m2

0.01

korytarz 1

3,2 m2

0.02

korytarz 1

3,2 m2

0.02

korytarz 2

9,5 m2

0.03

korytarz 2

11,0

m2

0.03

archiwum

6,6 m2

0.04

sala warsztatowa

26,6 m2

0.04

sala warsztatowa

m2

0.05

chłodnia

4,5 m2
5,0 m2

0.05

pom.gosp. 1

9,7

0.06

korytarz 2

9,5 m2

0.06

magazyn prod.suchych

m2

0.07

korytarz 3

32,7 m2

0.07

pom.gosp. 2

6,9

16,0 m2

0.08

pom.gosp. 3

4,7 m2

0.08

obróbka owoce/warzywa

3,0 m2

m2

0.09

serwerownia

4,2 m2

0.09

korytarz 3

1,8

0.10

pom.techn. 1

4,0 m2

0.10

pom.porządkowe

4,0 m2

0.11

korytarz 4

3,2 m2

0.11

wc

5,2 m2

m2

0.12

pom.gosp.1

5,4 m2

0.13

przedsionek

1,9 m2

0.12

pom.tech.2

5,4

0.13

pom.gosp. 4

5,5 m2

przedsionek

m2

0.14

razem

1,9

103,6 m2

razem
POZA OPRACOWANIEM

POZA OPRACOWANIEM
korytarz

korytarz

1,6 m2

1,6 m2

pom.gosp.

11,8 m2

pom.gosp.

11,8

m2

pom.gosp.

14,9 m2

pom.gosp.

14,9 m2

pom.gosp.

17,4 m2

pom.gosp.

17,4

m2

pom.gosp.

14,1 m2

pom.gosp.

14,1 m2

pom.gosp.

9,6 m2

pom.gosp.

9,6

m2

pom.gosp.

5,1 m2

pom.gosp.

5,1 m2

wc

3,8 m2

wc

3,8

m2

2,1

m2

I.01

klatka schodowa 1

13,2 m2

m2

I.02

sala spotkań

19,1 m2

PARTER
I.01

101,2 m2

PARTER
przedsionek

I.02

klatka schodowa 1

10,3

I.03

sala 1

46,8 m2

I.03

korytarz 1

13,2 m2

m2

I.04

biuro 1

12,6 m2
17,5 m2

I.04

pom.socjalne

10,4

I.05

sala 2

13,0 m2

I.05

pom.socjalne.

I.06

sala 3

46,6 m2

I.06

korytarz 2

I.07

sala 4

m2

I.07

biuro 2

12,5 m2

I.08

wc 1

5,3 m2

I.08

biuro 3

13,0 m2

I.09

wc 2

4,9

m2

I.09

korytarz 3

19,5 m2

I.10

korytarz 1

3,4 m2

I.10

biuro 4

20,6 m2

m2

I.11

wc M/N

5,3 m2

20,6

8,4 m2

I.11

biuro 1

7,3

I.12

pom.gosp.

3,9 m2

I.12

wc K

4,5 m2

m2

I.13

korytarz 4

3,7 m2

3,1 m2

I.14

pokój spotkań

7,4 m2

m2

I.15

klatka schodowa 2

13,9 m2
1,1 m2

I.13

klatka schodowa 2

I.14

przedsionek 2

12,1

I.15

korytarz 2

15,8

I.16

biuro 2

17,2 m2

I.16

pom. Porządkowe

biuro 3

m2

I.17

korytarz

16,2 m2

232,8 m2

I.18

biuro 6

17,2 m2

I.19

biuro 7

9,8 m2

I.17

razem

10,0

PIĘTRO
II.01

klatka schodowa 1

13,4 m2

razem

228,7 m2
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II.02

korytarz

11,2 m2

PIĘTRO

II.03

biuro 1

10,5 m2

II.01

klatka schodowa 1

13,5 m2

II.04

biuro 2

m2

II.02

korytarz

16,4 m2

II.05

biuro 3

5,9 m2

II.03

gabinet lekarski

12,8 m2

m2

II.04

pokój zabiegowy

16,0 m2

12,9

II.06

korytarz 2

4,1

II.07

wc 1

1,7 m2

II.05

wc

m2

II.06

sala 1

21,2 m2
47,1 m2

3,0 m2

II.08

sala 1

23,0

II.09

sala 2

47,1 m2

II.07

sala 2

m2

II.08

pom.gosp.1

4,8 m2

II.10

wc 2

5,3

II.11

wc 3

4,9 m2

II.09

wc pacjenci M/N

5,0 m2

m2

II.10

wc pacjenci K

3,0 m2

II.12

pom.gosp. 1

3,1

II.13

korytarz 3

13,6 m2

II.11

korytarz 3

II.14

gabinet lekarski

12,1 m2

II.12

pokój spotkań

6,3 m2

m2

II.13

pom.porządkowe

4,9 m2

16,1 m2

II.15

wc 4

1,9

II.16

pom.gosp. 2

2,1 m2

II.14

klatka schodowa 2

9,8 m2

m2

II.15

biuro 1

9,1 m2

II.17

klatka schodowa 2

II.18

biuro 1

3,8 m2

II.16

zmywalnia

6,7 m2

II.19

biuro 2

m2

II.17

rozdzielnia

6,2 m2

II.20

pom.socjalne

13,2 m2

II.18

biuro 2

9,8 m2

II.21

gabinet zabiegowy
razem

10,8
5,2
10,0

m2

razem

211,7 m2

215,8 m2

9. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-MATERIAŁOWE
9.1. Posadzki
W korytarzach, klatkach schodowych, pomieszczeniach biurowych, salach terapeutycznych, salach
spotkań, gabinetach lekarskim i zabiegowym, pomieszczeniu socjalnym, na parterze i I piętrze
przewiduje się likwidację istniejących okładzin, wyrównanie istniejących wylewek. W gabinecie
lekarskim i zabiegowym oraz na klatkach schodowych projektuje się posadzkę z gresu. W pozostałych
pomieszczeniach na parterze i piętrze projektuje się wykładzinę obiektową.
W pomieszczeniach higienicznosanitarnych i porządkowych na parterze i I piętrze oraz we wszystkich
pomieszczeniach na poziomie piwnicy należy wymienić istniejące płytki na nowe gresy. W
pomieszczeniu serwerowni należy zastosować specjalistyczną wykładziną obiektową antystatyczną.
W zgrupowaniu pomieszczeń gospodarczych w piwnicy należy wymienić wykładzinę PCW na nową.
9.2. Ściany
W ramach termomodernizacji ściany zewnętrzne należy ocieplić skalną wełną mineralną λD = 0,041
W/m·K gr. 17cm i wykończyć metoda lekką mokrą. Ściany zewnętrzne na poziomie piwnicy należy
ocieplić styropianem fundamentowym szarym λD = 0,038 W/m·K gr. 12cm po wcześniejszym
wykonaniu hydroizolacji z masy bitumicznej.
Ściany fundamentowe poniżej strefy przemarzania należy zabezpieczyć hydroizolacją z masy
bitumicznej i zabezpieczeniu z folii kubełkowej.
Projektowane ściany działowe należy wykonać na konstrukcji z profili CW50 i UW50 z podwójnym
poszyciem płytą gipsowo-kartonową gr.12,5mm i wypełnieniem wełną mineralną. W pomieszczeniach
higienicznosanitarnych i porządkowych należy stosować płyty impregnowane.
Zamurowania otworów oraz ściany przy platformie dla niepełnosprawnych należy wykonać z cegły
pełnej lub bloczków z betonu komórkowego o gęstości 500kg/m3.
Należy zlikwidować istniejące tynki i wykonać nowe tynki cementowo-wapienne. Należy przewidzieć
na ścianach nową warstwę gładzi, gruntowanie i dwukrotne malowanie farbami akrylowymi
paroprzepuszczalnymi.
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W pomieszczeniach higienicznosanitarnych i porządkowych na parterze i I piętrze oraz we wszystkich
pomieszczeniach na poziomie piwnicy (oprócz serwerowni i schronu) należy wyłożyć płytkami
ceramicznymi ściany do wysokości 2,0m.
W gabinecie lekarskim i zabiegowym projektuje się fartuch ochronny z płytek ceramicznych wokół
projektowanych umywalek do wysokości 1,6m. W pomieszczeniu socjalnym na parterze wykonać
fartuch ochronny z płytek nad szafkami kuchennymi.
Projektuje się obudowy pionów instalacyjnych płytą gk. Obudowę pionów sanitarnych należy wypełnić
wełną mineralną.
W zgrupowaniu pomieszczeń gospodarczych w piwnicy projektuje się uzupełnienie ubytków po
demontażu istniejących instalacji i malowanie ścian.
9.3. Sufity
Należy przewidzieć na sufitach nową warstwę gładzi i malowanie. Obudowy instalacji prowadzonych
pod sufitem projektuje się z płyty GK, a w celu wygłuszenia wypełnienie wełną mineralną.
W zgrupowaniu pomieszczeń gospodarczych w piwnicy projektuje się uzupełnienie ubytków po
demontażu istniejących instalacji i malowanie sufitów.
9.4. Stropodach
W ramach termomodernizacji projektuje się warstwę granulatu ze skalnej wełny mineralnej gęstość
nasypowa 30kg/m3 współczynnik przewodzenia ciepła 25-35 kg/m3: λD = 0,042 W/m·K, aplikowaną
metoda wtryskową. W celu wentylowania wnętrza stropodachu należy przewidzieć kominki
wentylacyjne wielkości 1‰ powierzchni dachu.
Ze względu na nowe przebicia i wymurowania kominów należy położyć nową warstwę papy
podkładowej oraz wierzchniego krycia o właściwościach nierozprzestrzeniających ognia NRO.
9.5. Taras
W ramach termomodernizacji oraz naprawy ubytków projektuje się wymianę wszystkich warstw
posadzkowych tarasu, ocieplenie wełną mineralną gr.20cm, wykończenie gresem. Przewiduje się
również wymianę balustrady na nową o wysokości 110cm.
9.6. Okna i drzwi
W ramach termomodernizacji przewiduje się wymianę wszystkich okien i drzwi zewnętrznych zgodnie
z rysunkiem zestawienia drzwi i okien. Drzwi o współczynniku przenikania ciepła min. U=1,3 W/m 2K.
Okna o współczynniku przenikania ciepła min. U=0,9 W/m2K dla pomieszczeń o temp. powyżej 16oC i o
współczynniku przenikania ciepła min. U=1,4 W/m2K dla pomieszczeń o temp. do 16oC.
Wszystkie drzwi wewnętrzne należy wymienić na nowe, zgodnie z rysunkiem zestawienia drzwi i okien.
Drzwi na klatki schodowe projektuje się jako pożarowe i dymoszczelne ze względu na wydzielenie
pożarowe klatek schodowych od reszty budynku.
W ramach oddymiania klatek schodowych przewiduje się w każdej klatce montaż okna oddymiającego
w najwyższym miejscu klatki. Okno oddymiające o wymiarze zewnętrznym ramy okiennej 120x163cm
składające się ze skrzydła wychylanego górą na zewnątrz klatki schodowej na kąt 75st. Okno wykonane
z aluminium o kolorze białym RAL9016. Wypełnienie pakietem szklanym U=0,5W/m2K. Sterowniki
montowane do pionowych części okna; powierzchnia czynna oddymiania: 0,51m2. Okna otwierają się
automatycznie po sygnale z centrali systemu oddymiania. Szczegóły wg karty katalogowej.
We wszystkich oknach od strony południowej budynku projektuje się wewnętrzne rolety materiałowe
w kasecie w świetle szyby.
W oknach projektuje się nawiewniki ciśnieniowe, samoregulujące, z wytłumieniem akustycznym oraz
możliwością ustawienia przesłony w pozycji minimalnego przepływu. Długość 40cm. Ilość
dostarczanego powietrza wynosi 30m3/h. Podwyższony współczynnik tłumienia akustycznego 34dB przy
nawiewniku otwartym. Ilość i lokalizacja wg rysunków rzut piwnicy, parteru i piętra.
W celu doświetlenia korytarzy wewnętrznych na poziomie parteru i piętra projektuje się naświetla z
okien pojedynczych łączonych w pasy – szczegóły wg zestawienia naświetli.
Projektuje się wymianę wszystkich parapetów zewnętrznych na nowe z blachy i wewnętrznych z
kompozytu.
W ramach zabezpieczenia od zewnątrz okien na piętrze od strony południowej projektuje się balustrady
poziome do wysokości 85cm od poziomu posadzki pomieszczenia.
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9.7. Winda gastronomiczna
W budynku znajduje się mały dźwig towarowy do transportu pionowego posiłków. Dźwig wymaga
remontu.
9.8. Platforma dla niepełnosprawnych
W celu udostępnienia wszystkich kondygnacji dla osób niepełnosprawnych przewiduje się montaż
platformy hydraulicznej w okolicach bocznej klatki schodowej. Platforma montowana w konstrukcji
samonośnej, drzwi automatyczne teleskopowe, 3-częściowe. Szczegóły wg rysunku A_13.
9.9. Balustrady i pochwyty na klatkach schodowych
Istniejące balustrady należy wyciąć. Projektuje się nową balustradę z pionowych elementów stalowych
i drewnianym pochwytem . Od strony ściany projektuje się pochwyty z deski.
9.10.
Kraty zabezpieczające przy oknach piwnicznych
Poziome kraty stalowe pomostowe, w ramach, zabezpieczenie poziome okien piwnicznych.
9.11.
Rynny i rury spustowe
Istniejąca instalacja odprowadzenia wody deszczowej z dachu i tarasu zostanie w całości wymieniona
na nową ocynkowaną z zachowaniem istniejących przekrojów i spadków.
9.12.
Wycieraczki wejściowe wewnętrzne
Projektuje się 4 wycieraczki przy każdych drzwiach wejściowych. Wycieraczka systemowa z wkładów z
gumy ryflowanej i szczotek punktowych na profilach aluminiowych, montowana w zagłębieniu.
9.13.
Drabina do wyłazu
Istniejąca drabinę odciąć na poziomie sufitu i zabezpieczyć. Wejście będzie realizowane z pomocą
drabiny dostawnej.
9.14.
Daszki szklane wejściowe
Nad drzwiami wejściowymi na poziomie parteru projektuje się zadaszenie szklane ze szkła bezpiecznego
laminowanego i hartowanego, mocowane na odciągach stalowych. Szczegóły wg rysunku nr A13.
9.15.
Roboty budowlane wokół budynku
W ramach remontu elementów wokół budynku przewiduje się:
 Wymianę nawierzchni przed budynkiem na kostkę betonową gr.6cm na podsypce cementowopiaskowej gr.5cm.
 Renowacja murków wokół zagłębień na okna – nowe tynki mozaikowe kolor jasny szary
 Renowację istniejących balustrad wokół zagłębień na okna – zabezpieczenie antykorozyjne,
malowanie na kolor grafitowy
 Korekta ukształtowania podjazdu dla niepełnosprawnych z możliwością montażu balustrad
zewnętrznych (wys. 75cm i 90cm)
Szczegółowe wyposażenie pomieszczeń w elementy zabudowy stałej oraz meble wg osobnego Projektu
Wyposażenia.
10. ROZWIĄZANIA ELEMENTÓW INSTALACYJNYCH
10.1.
Instalacje elektryczna i teletechniczne
Zakres opracowania obejmuje:
 rozdział energii elektrycznej,
 instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego,
 instalacja gniazd i siły,
 instalacja domofonowa,
 ochrona przeciwprzepięciowa,
 ochrona od porażeń prądem elektrycznym.
Zasilanie do części budynku będącej w opracowaniu zostanie wykonane z istniejącej rozdzielnicy głównej
RG.
Pożarowe wyłączniki prądu przewiduje się przy wejściu głównym od strony zewnętrznej i drugi przy wejściu
do piwnicy z głównej klatki schodowej ze względu na wydzielenie piwnicy jako osobnej trefy pożarowej.
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10.2.
Instalacja wodociągowa, hydrantowa i kanalizacji sanitarnej
Zasilanie budynku w wodę odbywa się z istniejącej sieci wodociągowej.
Projektowana instalacja wodociągowa w obiekcie ma na celu zasilanie urządzeń socjalno-bytowych oraz
urządzeń w pomieszczeniu warsztatowym do przygotowania posiłków.
W pomieszczeniu technicznym (przyłącza wody) instalacja zostanie rozdzielona na instalację wody bytowogospodarczej oraz wody hydrantowej.
Ścieki z budynku odprowadzane będą do kanalizacji miejskiej poprzez istniejącą instalację podposadzkową
i przyłącze kanalizacyjne.
Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji deszczowej.
10.3.
Instalacja wentylacji
W budynku zostanie zastosowana wentylacja mechaniczna wywiewna z wentylatorami zamontowanymi w
pomieszczeniach podłączonymi do kanałów grawitacyjnych.
W budynku zostaną klimatyzowane pomieszczenia serwerowni i gabinet zabiegowy za pomocą systemu
klimatyzacji SPLIT
10.4.
Instalacja grzewcza
Źródłem ciepła będzie istniejący węzeł ciepłowniczy znajdujący się w drugiej części budynku. Węzeł cieplny
produkuje czynnik grzewczy na potrzeby: instalacji CO, ciepłej wody użytkowej.
11. SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNE
Przy bocznej klatce wejściowej do budynku znajduje się pochylnia dla niepełnosprawnych. Wewnątrz
budynku projektuje się platformę dla niepełnosprawnych, która skomunikuje wszystkie kondygnacje.
Na parterze i I piętrze znajdują się toalety dostosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
12. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Wpływ obiektu na środowisko oraz bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
Wszystkie zastosowane materiały, urządzenia i aparatury muszą posiadać odpowiednio wymagane atesty,
aprobaty techniczne, certyfikaty oraz dopuszczenia do stosowania w Polsce.
Higiena i zdrowie
Obiekt zaprojektowano z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla
higieny i zdrowia użytkowników.
Ochrona czystości powietrza
Zaprojektowany układ wentylacji zapewnia normowe wymiany powietrza oraz zorganizowany układ
usuwania powietrza w sposób zapewniający bezpieczeństwo i nie przekraczanie normowych stężeń.
Ochrona przed zawilgoceniem i korozją biologiczną
Zaprojektowany układ przegród i izolacji budowlanych zapobiega możliwości występowania wilgoci oraz
niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego.
Ochrona przed hałasem i drganiami
Planowana inwestycja nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu.
Odpady
W projektowanym obiekcie gospodarka odpadami jest zorganizowana. Odpady gromadzone są w
zamkniętych kontenerach pod zadaszoną wiatą śmietnikową na tyłach projektowanego budynku i okresowo
wywożone.
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13. UWAGI KOŃCOWE
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
Wszelkie zmiany w projekcie winny być uzgodnione oraz uzyskać akceptację Projektanta. Wszelkie zmiany
wprowadzone poza tym trybem zwalniają Projektanta z wszelkiej odpowiedzialności.
Do wykonania robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania przez
Instytut Techniki Budowlanej.
Wszelkie niejasności wynikłe w trakcie budowy należy rozstrzygnąć z projektantami – zachować formę
pisemną.

mgr inż.arch. Andrzej Rudnicki
upr. bud. w spec. architekt. bez ograniczeń
nr 179/89
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14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
14.1.
Przeznaczenie obiektu budowlanego
Projekt dotyczy 3-kondygnacyjnego budynku (w tym 2 kondygnacje nadziemne). Zakres opracowania
obejmuje część kondygnacji podziemnej, większą część kondygnacji parteru i I piętra.
14.2.
Powierzchnia
Powierzchnia zabudowy:
Powierzchnia użytkowa:
Powierzchnia całkowita:
14.3.
Wysokość:

308,2 m 2 (cały budynek 577,9 m2)
630,5 m2
755,6 m 2

Wysokość
7,08 m BUDYNEK NISKI

14.4.
Liczba kondygnacji naziemnych
Ilość kondygnacji naziemnych: 2
14.5.

Warunki usytuowania

Projektowany budynek jest usytuowany w odległości minimum 15,5m od najbliższych sąsiednich budynków
mieszkalnych.
14.6.
Kategoria zagrożenia ludzi, maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej
Pomieszczenia budynku przeznaczona na pomieszczenia poradni Instytutu Psychiatrii i Neurologii
kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.
Gęstość obciążenia ogniowego pomieszczeń technicznych i gospodarczych nie przekracza 500MJ/m 2.
Pozostałe pomieszczenia – nie dotyczy.
14.7.
Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych
W budynku nie przewiduje się występowania zagrożenia wybuchem.
14.8.
Klasa odporności pożarowej
3-kondygnacyjny budynek niski kategorii zagrożenia ludzi ZL III powinien być wykonany w klasie odporności
ogniowej „C”.
W klasie odporności pożarowej „C” elementy budowlane powinny posiadać co najmniej następującą klasę
odporności ogniowej:
Główne elementy konstrukcyjne
R 60
Stropy
REI 60
Ściany działowe i osłonowe
EI 30
Stropy i ściany oddzielenia ppoż. (pomiędzy strefami) REI 120
Konstrukcja nośna dachu
R 15
Przekrycie dachu
RE 15
14.9.
Podział obiektu budowlanego na strefy pożarowe
W części budynku objętej opracowaniem występują dwie strefy:
- strefa pożarowa I – piwnica (pomieszczenia związane z częścią warsztatową) – ZL III
- strefa pożarowa II – parter i I piętro
Strefy pożarowe są wydzielone od siebie:
- ścianami o odporności ogniowej 120 min.
- drzwiami ppoż. O odporności ogniowej 60 min.
Ze względu na podniesienie stopnia zabezpieczeń pożarowych budynku, klatki schodowe zostaną
obudowane i zamknięta drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposażona każda w 1 okno oddymiające,
uruchamiane samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu. Napowietrzanie będzie realizowane
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poprzez drzwi wejściowe. Powyższe spowoduje, że ewakuacja do klatki schodowej uznawana będzie, jako
równorzędna wyjściu do innej strefy pożarowej.
Projektowane drzwi ppoż. powinny posiadać świadectwo upoważnionej jednostki naukowo-badawczej
potwierdzające klasę odporności ogniowej.
Strefy pożarowe nie przekraczają dopuszczalnej wielkości 5000m2.
14.10.
Warunki ewakuacji ludzi lub ich ratowania w inny sposób
Ewakuacja ludzi z poszczególnych kondygnacji prowadzona jest do dwóch oddymianych klatek schodowych
i dalej na zewnątrz budynku. Drzwi wyjściowe otwierają się na zewnątrz i posiadają szerokość 115cm.
Na drogach ewakuacyjnych drzwi otwierają się zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Maksymalna długość
przejść ewakuacyjnych w budynku nie przekracza dozwolonych 40m. Długość dojścia ewakuacyjnego nie
przekracza dozwolonych 30m.
14.11.
Urządzenia przeciwpożarowe
Instalacja wodociągowa zewnętrzna
Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru może być czerpana z miejskiej sieci wodociągowej z hydrantu
zewnętrznego HP80 zlokalizowanego przy szkole na ul. Grottgera.
Instalacja wodociągowa ppoż. wewnętrzna
Na parterze i I piętrze , na korytarzach przy klatkach schodowych, przewiduje się 2 hydranty wewnętrzne
HP25. Ciśnienie wody na wypływie w hydrancie – min 0,2MPa.
Instalację wodociągową ppoż. hydrantową należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych.
Instalacja elektryczna
W budynku znajdują się instalacje:
- oświetlenia ewakuacyjnego
- oświetlenia awaryjnego
- połączeń wyrównawczych
- odgromowa.
Na drogach ewakuacyjnych (korytarze, klatka schodowa) przewiduje się dodatkowo zainstalowanie lamp z
dwugodzinnym źródłem własnego zasilania bateryjnego.
Przejścia elementów instalacyjnych przez strefy pożarowe zabezpieczone będą przepustami o odporności
ogniowej 60min.
Lokalizacja głównego wyłącznika prądu
Główny wyłącznik prądu zlokalizowany jest na pierwszej kondygnacji przy głównych drzwiach wejściowych
do obiektu. W przypadku naciśnięcia tego przycisku, parter i I piętro zostaną odłączone od napięcia. Drugi
pożarowy wyłącznik prądu znajduje się na poziomie piwnicy przy głównej klatce schodowej. W przypadku
naciśnięcia tego przycisku piwnica zostanie odłączona od napięcia.
Instalacja oddymiania klatek schodowych
Przewidziano oddymianie obydwu klatek schodowych za pomocą okna oddymiającego usytuowanego na
szczycie każdej klatki schodowej. Okno wychylane górą, na zewnątrz pomieszczenia na kąt 75 o, z pomocą
siłowników elektrycznych na sygnał z czujek dymowych, o powierzchni czynnej oddymiania 1,03m 2. Drzwi
napowietrzające otwierane siłownikiem na sygnał z czujek dymowych.
14.12.
Przygotowanie obiektu do i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych
Podręczny sprzęt gaśniczy i oznakowania
Budynek należy wyposażyć po 1 gaśnicy proszkowej typu ABC na 150m2 powierzchni użytkowej. Miejsca
usytuowania wszystkich urządzeń ppoż. oraz drogi i kierunki ewakuacji należy oznakować znakami
bezpieczeństwa i ewakuacyjnym.
Dojazd pożarowy
Wzdłuż dłuższego boku budynku przebiega dojazd pożarowy prowadzący od ulicy Grottgera.
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14.13.
Rozwiązania zamienne do wymagań ochrony przeciwpożarowej.
Szerokość biegów klatek schodowych wynosi od 99cm do 113cm, jednak zgodnie z §16.1 Dz.U.nr109 z dnia
7.06.2010r orz z uwagi na fakt, że budynek został wybudowany przed 1994 rokiem, budynku nie uznaje się
za zagrażający życiu ludzi. W celu zwiększenia bezpieczeństwa ewakuacji zaprojektowano oddymianie klatek
schodowych, wewnętrzną instalację hydrantową oraz oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu dwukrotnie
większym od wymaganego tj. 2 lux.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI W FORMIE OPINI
1. Podstawa opracowania
- umowa z Inwestorem.
- Inwentaryzacji architektoniczno - budowlana.
- koncepcja i zakres planowanej modernizacji.
- wizja lokalna na budynku.
- dokumentacja fotograficzna.
- informacje uzyskane od Inwestora.
- obowiązujące przepisy i normy budowlane.
2. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie opinii technicznej na temat aktualnego stanu
technicznego części zachodniej budynku pod kątem planowanych prac modernizacyjnych związanych
z realizacją zadania: „przebudowy budynku ośrodka przy ul. Grottgera 25a w Warszawie (na działce nr
58 z obrębu 1-01-23 w Dzielnicy Mokotów) pod potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego”.
3. Ogólna charakterystyka obiektu
Opracowywany budynek został wybudowany na początku II połowy XX wieku. Jest to budynek
dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Układ konstrukcyjny podłużny. Konstrukcja w większości
tradycyjna murowana z cegły pełnej, w części wsparta na podciągach żelbetowych. Zadaszenie w
formie stropodachu wentylowanego. Budynek jest obecnie użytkowany i wykorzystywany zgodnie z
przeznaczeniem na cele terapeutyczno - lecznicze na potrzeby Instytut Psychiatrii i Neurochirurgii.
Funkcje budynku można określić, jako użyteczności publicznej, z częścią techniczną w
podpiwniczeniu. Budynek posiada pełne wyposażenie w instalacje wewnętrzne: elektryczne, wod-kan,
hydrantową, c.o., gazową. Wszystkie media zasilane z sieci miejskiej. Wszystkie pomieszczenia
techniczne zlokalizowane w piwnicy, w części wschodniej znajduje się węzeł cieplny.
4. Podstawowe rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe
Ściany nośne
Zewnętrzne i środkowa w układzie podłużnym gr. ok. 45 cm murowane z cegły ceramicznej pełnej. Na
kondygnacji podziemnej ściany murowane z bloczków betonowych i cegły gr. ok. 65 cm.
Ściany działowe
Ściany działowe ceglane gr. ok. 14 cm oraz wykonane w ramach adaptacji w technologii płyt g-k i
drewniane gr. ok. 12 cm.
Kominy
W budynku w części nadziemnej istnieją kanały wentylacji grawitacyjnej, murowane, ceglane. W
części podziemnej starej kuchni i schronu, istnieje w części nieczynna wentylacja mechaniczna.
Stropy
Konstrukcja stropów jest zróżnicowana. Nad częścią podziemną, starego schronu, wykorzystywaną
obecnie na cele magazynowe, wykonana strop monolityczny żelbetowy gr. ok. 25 cm. W pozostałej
części obiektu występują stropy gęstożebrowe ceramiczne typu Akerman gr ok. 25 cm (pustak 20 cm),
rozstaw żeber ok. 60 cm.
Podciągi i nadproża
W budynku występują, jako elementy konstrukcyjne podciągi żelbetowe. W części nadziemnej
podciągi o wymiarach ok. 45x40 cm pełnią role nadproży okiennych i podparcia konstrukcji stropu przy
połączeniu skrzydeł budynku. Nadproża drzwiowe murowane ceglane lub prefabrykowane żelbetowe
rozmiarem dostosowane do gr. ścian.
Klatki schodowe
W opracowywanej części budynku występują dwie klatki schodowe. Konstrukcja biegów i spoczników
monolityczna żelbetowe. Spoczniki gr. ok. 15 cm, biegi gr. 12 cm. Wykończenie biegów zróżnicowane.
W klatce centralnej wykończenie z lastryka lanego. Klatka w skrzydle wykończona klepką drewnianą.
Na obu klatkach na ścianach tynki cementowo-wapienne do wys. ok.. 1,5m lamperie malowane,
balustrady stalowe, parapety z lastryka.

Dach
Zadaszenie obiektu wykonanano w formie stropodachu wentylowanego o wysokości dochodzącej do
ok. 110 cm od spodu stropu. Konstrukcja wykonana ze stropu gęstożebrowego ceramicznego z
nadmurówkami. Pokrycie zadaszenia z papy termozgrzewalnej. Obróbki z blach stalowych.
Wykończenie
Ściany i sufity w obiekcie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, malowane. Podłogi z klepki
drewnianej układanej na warstwach szlichty. Podłogi przykryte są obecnie wykładziną PCV. W części
piwnicy starego schronu, ściany i stropy bez wykończenia malowane. Posadzka w piwnicy z płytek
gress. Sanitariaty podłogi i ściany do wys. ok. 1,5 m wykończone płytkami ceramicznymi.
Okna i drzwi
Stolarka drzwiowa i okienna drewniana malowana. Parapety drewniane pomalowane, na kl.
Schodowych lastryko.
Izolacja
Brak izolacji termicznej w całym budynku. Izolacja przeciwwodna z papy termozgrzewalnej na dachu.
5.

Ocena stanu technicznego budynku i zakres planowanego remontu.

W ramach wykonywanej opinii dokonano przeglądu ogólnego stanu technicznego budynku.
Stan istniejącej konstrukcji można określić, jako dobry.
Brak widocznych oznak zarysowania lub nadmiernego ugięcia elementów konstrukcji innych
niż typowe rysy eksploatacyjne spowodowane zużyciem materiału. Brak widocznych uszkodzeń
elementów wykończenia budynku. Elewacja jak i wnętrze budynku wymaga renowacji i wykonania
odpowiedniej izolacji termicznej.
W ramach planowanych zmian w budynku planuje się zmianę aranżacji pomieszczeń na
parterze na potrzeby zaplecza administracyjnego oraz remont generalny dla poprawy parametrów
użytkowych obiektu. Szczegółowy opis planowanego zakresu remontu znajduje się w części opisowej
projektu Architektonicznego.
Po analizie dokumentacji i wizji na obiekcie stwierdzono, że planowane wielobranżowe prace
remontowo - budowlane niezbędne do wykonania zadania:
„Przebudowy budynku ośrodka przy ul. Grottgera 25a w Warszawie (na działce nr 58 z obrębu 1-0123 w Dzielnicy Mokotów) pod potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego”,
opisane w niniejszym projekcie budowlanym, nie będą stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa
istniejącej konstrukcji. Niezbędne jest jednak zachowanie przy wykonywanych pracach zaleceń
zawartych w opinii.
6. Wnioski
1) Brak dokumentacji archiwalnej dla obiektu.
2) Stolarka okienna i drzwiowa w stanie złym, miejscami nie nadaje się do użytkowania.
3) Elewacja w stanie średnim, brak widocznych istotnych uszkodzeń, warstwy wykończenia
wymagają renowacji.
4) Istniejąca winda towarowa, nie posiada aktualnego przeglądu nie nadaje się do użytkowania.
5) Budynek nie spełnia obowiązujący przepisów, nie posada poprawnej izolacji termicznej.
6) W budynku widoczne ślady licznych ingerencji i drobnych przebudów związanych z modernizacją
instalacji wewnętrznych i drobnymi naprawami.
7) W stropach występują liczne przebicie i otwory po pracach instalacyjnych.
8) Zadaszenie i rynny spustowe są w dobrym stanie, brak jednak właściwej izolacji termicznie, a
zadaszenie wymaga bieżącej konserwacji.
9) Nie stwierdzono śladów nieszczelności dachu lub ścian podziemia. Zaobserwowano drobne
zawilgocenie w okolicach komina w środkowej części obiektu, oraz na parterze przy ścianach
zewnętrznych. Zawilgocenie na ścianach spowodowane przemarzaniem.
10) W części sanitariatów widoczne zawilgocenie i zagrzybienie tynków związane z przemarzaniem i
nie prawidłową wentylacją.
11) Przykrycie posadzek drewnianych wykładzina PCV i występujące przemarzanie, wpływa
znacząco negatywnie na ich stan i przyspiesza degradacje. Miejscami stwierdzono zagrzybienie
posadzek.
12) Instalacje wewnętrze nie spełniają obowiązujących przepisów, nie odpowiadają potrzebą
funkcjonalnym użytkowania i wymagają generalnej przebudowy.

13) Możliwe jest wykonanie poszerzeń otworów drzwiowych dla dostosowania do obowiązujących
przepisów p. poż. po spełnieniu opisanych zaleceń.
14) Projektowana izolacja termiczna dachu w postaci granulatu wdmuchiwanego w przestrzeń
wentylowaną stropu.
15) Dopuszcza się wykonanie podnośnika dla niepełnosprawnych zgodnie z zaleceniami niniejszej
opinii.
7. Zalecenia
7.1. Ogólne
Budynek należy poddać gruntownemu remontowi z wykonanie termomodernizacji.
Należy wymienić cała stolarkę drzwiową i okienną.
Należy usunąć warstwy wykładzin PCV i wykonać nowe posadzki.
Należy zaprojektować nowe instalacje wewnętrzne budynku dostosowane do planowanych zmian
funkcjonalnych i technicznych.
5) Winda musi zostać poddana przeglądowi lub zabezpieczona trwale przed dalszym użytkowaniem.
6) Pomieszczenia techniczne i sanitarne muszą mieć zapewnioną odpowiednią wentylacje stosowna
do ich przeznaczenia.
7) Rynny i rury spustowe należy poddać bieżącej konserwacji.
8) W przypadku usytuowania urządzeń wentylacyjnych na dachu każdorazowo należy sprawdzić
sposób posadowienie i obciążenie biorąc pod uwagę historycznych charakter stropu.
9) Prace rozbiórkowe przy przebudowie, należy rozpocząć od wykonania odkrywki celem określenia
dokładnej grubości, wysokości konstrukcji stropu i ścian, oraz lokalizacji żeber stropowych. W
przypadku stwierdzenia śladów uszkodzenia elementów konstrukcyjnych, różnic w przyjętych
założeniach projektowych, należy niezwłocznie powiadomić projektanta.
10)
Wszelkie ubytki powstałe przy prowadzeniu prac wyburzeniowych, należy uzupełnić zaprawą
naprawczą do betonów lub przemurować. Wszystkie prace należy prowadzić przy użyciu lekkiego
sprzętu (pił i wiertnic), nie dopuszczalne jest wykorzystanie urządzeń udarowych. Ubytki, lub
pęknięcia w istniejącym wykończeniu stropu i ścian należy uzupełnić i zabezpieczyć przed
działaniem wilgoci.
11)
Autor opinii nie może odpowiadać za wady ukryte, których nie można było stwierdzić w czasie
wizji lokalnych. W przypadku wątpliwości czy niejasności dotyczących analizy należy zwrócić się o
ich wyjaśnienie i dodatkowe informacje do autorów niniejszego opracowania.
12)
Wszystkie planowane prace budowlane muszą być wykonywane pod nadzorem uprawnionej
osoby z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych oraz ogólnie pojętą sztuką budowlaną.
1)
2)
3)
4)

7.2 Otwory drzwiowe
1) W miejscu planowanych poszerzeń otworów drzwiowych, należy wykonać klamrę dwustronną z
Ceowników walcowanych 200 mm skręcanej śrubami M12 co 35 cm. Belki należy obsadzać
etapami w odstępie 3 dni. Wolne przestrzenie wokół zaklinowanej i spoziomowanej belki, należy
wypełnić szczelnie, ubijając zaprawą M8. Przestrzeń wewnątrz ceownika zamurować cegłami,
krawędzie belek zabezpieczyć siatką stalową i otynkować.
2) Rozbiórce może podlegać jedynie cześć ściany poniżej wzmocnienia z belki stalowej, z
zachowaniem właściwego posadowienia belek miń. 15 cm z każdej strony. W miejscu
projektowanego podparcia belek należy wykonać poduszkę stabilizująca z zaprawy M8. Należy
zachować szczególną ostrożność przy wykonaniu posadowienie krawędzi belek, zapobiegającego
uszkodzeniu istniejącej struktury.
3) Po wykonani szczegółowych odkrywek i stwierdzeniu właściwego posadowienia istniejących
nadproży (miń. 12 cm) wykonanie poszerzeń bez dodatkowych wzmocnień. Każdy taki przypadek
należy zgłosić i uzyskać potwierdzenie projektanta i zespołu nadzorującego prace.

7.3. Podnośnik
1) Na potrzeby posadowienia podnośnika dla niepełnosprawnych konieczne jest wykonanie
niezależnego fundamentu. Należy zastosować system podnośnikowy samonośny, oparty jedynie
na fundamencie. Obciążenia od projektowanego podnośnika nie mogą przekraczać 35kN/m2.
2) Posadowienie podnośnika, należy wykonać płytę fundamentową gr. 35 cm, z betony kl. C30/37,
zbrojoną krzyżową siatką z prętów #12 w rozstawie 200 mm, stal AIIIN.
3) Fundament należy oddylatować warstwą miń. 2 cm styroduru, od istniejących fundamentów
i fundamentu nowej ściany nośnej szybu.
4) W przypadku stwierdzenia posadowienia płyty poniżej poziomu istniejących ław fundamentowych,
w strefie prac należy wykonać podbicie fundamentu do poziomi posadowienia nowej płyty. Sposób
wykonania podbić należy potwierdzić w ramach nadzorów autorskich.
5) Podbicie wykonywać odcinkowo w sekcjach ok. 1 m, z betonu C30/37 zbrojonego prętami 6 #14,
stal AIIIN, strzemiona 6 mm co 20 cm, stal A0. Bezpośrednio między ławą fundamentową a
podbiciem, należy wykonać finałową, warstwę zaprawy ekspansywnej gr miń 20mm. Odstępy,
między betonowanie poszczególnych odcinków nie powinny być mniejsze nić 4 dni.
6) Wykop pod fundament należy zabezpieczyć w sposób trwały, zabezpieczając grunt przed
osuwanie i w konsekwencji rozluźnieniem istniejącego posadowienie budynku.
7) Wykonanie otworów w stropie na potrzeby windy możliwe będzie po wymurowaniu dodatkowej
ściany nośnej grubości 25 cm na zaprawie M10 z cegły pełnej lub bloczków silikatowych (24 cm).
Ściana nośna pełnić będzie funkcje podparcia dla stropu, po wykonaniu otworowania.
8) Pod ścianę wsporczą stropu – ścianę szybu, należy wykonać ławę fundamentową o szerokości 55
cm i gr. 35 cm, zbrojoną 8#12, stal AIIIN, strzemiona 6 mm, co 25 cm, stal A0.
9) Na czas prowadzenia prac przy wykonaniu szybu, istniejący strop należy podstemplować.
Usunięcie podparcia możliwe jest dopiero po miń. 14 dniach od zakończenia prac. Nową ścianę
wsporczą należ wykonać przed wyburzeniami, w miejscach styku ściany ze stropem stosować
warstwę zaprawy ekspansywnej. miń. 20 mm.
10)
Po wykonani ściany, lecz nie wcześniej niż 3 dni od podbicia stropu zaprawą, można
przystąpić do prac rozbiórkowych w miejscu projektowanego podnośnika. Rozbiórkę należy
prowadzić przez nacięcie stropu w miejscu planowanego otworu. Nacięcie zaleca się wykonać w
odległości ok 5 cm od krawędzi nowej ściany, dla uniknięcia uszkodzeń istniejących żeber stropu w
miejscu podparcia. Odsłonięte gary stropu trzeba przemurować, a ubytki uzupełnić zaprawą.
11)
W przypadku stwierdzenia w trakcie prac rozbiórkowych, uszkodzenia żeber stropu,
niewystarczającej otuliny prętów lub złego stanu technicznego zbrojenia, należy wykonać działania
naprawcze. W miejscu uszkodzeń żebra należy starannie oczyścić zbrojeni, wzdłuż ściany
(poprzecznie do żeber) rozłożyć pręty kotwiące 2 # 12 mm, przewiązane strzemionami typu S.
Całość razem z garami zalać mieszanką betonową minimum B25. W razie konieczności pręty
poprzeczne wklejać w ścianę zewnętrzną.
12)
W przypadku uszkodzenia ponad 60% istniejących żeber, na nowej ścinaie, należy wykonać
wieniec żelbetowy, kotwiony w ścianie zewnętrznej, po konsultacji szczegółowych rozwiązań z
autorem opinii.
13)
Przestrzeń pomiędzy szybem samonośnymi windy, a istniejąca konstrukcją budynku, należy
wentylować. Obudowa dźwigu musi spełniać obowiązujące wymagania UDT oraz dostawcy
urządzenia.
8.4. Otwory w stropie
1) Przed przystąpieniem do prac przy wykonaniu otworów instalacyjnych istniejącą konstrukcję,
należy podstemplować w okolicy planowanego otworowania. Usunięcie stempli dopuszczalne jest
dopiero po zakończeniu wszystkich prac związanych z przebudową i nie wcześniej niż na 3 dni po
wykonaniu przebicia. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pęknięć, czy zarysowań w ścianie
lub stropie należy natychmiast wstrzymać pracę i zabezpieczyć teren robót oraz powiadomić
projektanta.
2) Projektowane otwory na potrzeby instalacji, należy sytuować możliwe jak najbliżej krawędzi ściany,
nie naruszając struktury żeber żelbetowych stropu.. Zaleca się dobór typoszeregu kanałów jednym

z wymiarów maksymalnych 50 cm, dla wpasowania się w istniejącą konstrukcję stropu (moduł
belek ok 60 cm) .
3) Jeśli konieczne będzie wykonanie większych otworów, konstrukcję należy wzmocnić przez
wykonanie np. dodatkowych żeber poprzeczne zbrojone miń. 2 prętami #12 wklejanymi w
istniejące belki.. Ubytki w strukturze stropu w miejscu wykonania otworu należy przemurować i
uzupełnić zaprawą.

Załączniki:
1) Rysunek typowego nadproża stalowego
2) Rysunek płyty żelbetowej pod podnośnik.
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