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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy budynku żłobka

Inwestor : Żłobek samorządowy
Lokalizacja : Zdzieszowice, os. Piastów 20, nr ewid. Gr. 69/54 k.m.1

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania :

- zlecenie Inwestora,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- wizja lokalna w miejscu inwestycji,
- inwentaryzacja,
- mapa sytuacyjno - wysokościowa,
- audyt energetyczny,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
- aktualne normy,

2. Przedmiot opracowania - ogólna charakterystyka obiektu

Przedmiotem inwestycji jest niepodpiwniczony, 2-kondygnacyjny budynek żłobka wraz
z istniejącą na przyziemiu, wydzieloną częścią administracyjną opieki społecznej oraz 1-kondygnacyjną
częścią, w której znajdują się pomieszczenia pomocnicze.
Bryła budynku prosta, zwarta, na rzucie prostokąta, z dobudowaną niższą częścią,
o rzucie w kształcie litery “L”.
Wejście główne do budynku zlokalizowane jest od drogi publicznej os. Piastów,
od strony północno-zachodniej.
Budnek wykonany w technologii prefabrykacji i murowanej.
Dach istniejącego budynku płaski, kryty papą asfaltową.
Ogrzewanie budynku z własnej kotłowni gazowej.
Przyłącze wodociągowe istniejące z sieci miejskiej.
Odprowadzenie ścieków istniejące do kanalizacji miejskiej.
Przyłącze elektryczne istniejące z sieci Zakładu Energetycznego.
Nieczystości stałe magazynowane w szczelnych kontenerach śmietnikowych na kółkach - wywóz
nieczystości zapewnia zakład oczyszczania miasta.
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Parametry techniczne budynku w stanie istniejącym

Długość budynku 53,13 m,
Szerokość budynku 16,61 m,
Powierzchnia zabudowy 676,46 m2,
Kubatura 5146,46 m3

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje jednostadiową dokumentację techniczną w zakresie:
- wykonania audytu energetycznego obiektu,
- termomodernizacji budynku (ścian zewnętrznych, stropodachu) z nałożeniem tynków silikonowych,
- wykonania nowej opaski wokół niższej części budynku,
- wykonania wyłazów technicznych,
- wykonania termoizolacji stropodachu głównej części budynku włóknami celulozowymi,
- zapewnienia wentylacji stropodachu,
- ocieplenia zadaszenia nad wejściem głównym oraz nad wejściem do niższej części budynku,
- remontu pokrycia zadaszenia nad wejściem głównym oraz nad wejściem do niższej części budynku,
- remontu pokrycia dachu na całym budynku,
- remontu kominów murowanych i wymiany odpowietrzników kanalizacji sanitarnej,
- wykonania termoizolacji skrzynki z urządzeniami instalacji wentylacyjnej znajdującej się na dachu,
- zabezpieczenia uszkodzeń izolacji termicznej jednostki wentylacyjnej znajdującej się na dachu,
- wymiany gzymsów na prefabrykowane gzymsy z pianki XPS lub styropianu EPS 200 U,
- wykonania nowych obróbek blacharskich ścian szczytowych i gzymsów,
- wymiany rynien i rur spustowych z uchwytami,
- wymiany wyczystek rur spustowych, przeróbka wpięcia do kanalizacji deszczowej,
- montażu zewnętrznej drabiny z kabłąkami,
- wymiany parapetów,
- wymiany posadzki tarasów i wykonania nowego tarasu pomiędzy istniejącymi tarasami,
- wymiany balustrad tarasu,
- wymiany balustrad loggii,
- wykonania termoizolacji ścian loggii i posadzki od strony Ośrodka Pomocy Społecznej,
- remontu posadzki loggii - pokrycia posadzki warstwą poliuretanu z posypką,
- montażu napędu bram wjazdowych w ogrodzeniu,
- remontu posadzki z kostki brukowej od strony zaplecza technicznego (wyrównanie wysokości
przy pomieszczeniu odpadków),
- remontu posadzki betonowej przy strefie wejściowej w celu usunięcia problemu zalegania wody,
- wykonania obudowy słupów stalowych i belki poprzecznej przy strefie wejściowej,
- wykonania zadaszenia nad wejściem do Ośrodka Pomocy Społecznej,
- uzupełnienia piasku na placu zabaw,
- wykonania zaworu pierwszeństwa do celów gaśniczych,
- wykonania zabudowy g-k kanałów wentylacyjnych kuchni,
- wykonania otworów wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu na odpady,
- zmiany kierunku otwierania drzwi między salami,
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Głównym celem inwestycji jest poprawa parametrów technicznych, charakterystyki energetycznej oraz
walorów wizualno - użytkowych istniejącego obiektu.

4. Projekt zagospodarowania terenu

4.1 Stan istniejący
Teren będący przedmiotem inwestycji stanowi działka o numerze 69/54 z k.m. 1, której właścicielem
jest Gmina Zdzieszowice.
Działka znajduje się na terenie oznaczonym wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
przeznaczonymi pod zabudowę wielorodzinną z dopuszczeniem usług.
Na działce znajduje się jedynie przedmiotowy budynek żłobka.
Połączenie komunikacyjne z drogą publiczną gminną zapewnione jest poprzez istniejącą drogę.
Śmietnik – ruchome szczelne kontenery na śmieci zlokalizowane na utwardzonym placu w pobliżu
istniejącego budynku.

4.2 Projektowane zagospodarowanie działki
Na działce objętej zakresem opracowania nie przewiduje się rozbudowy istniejącego budynku
żłobka i ciągów komunikacyjnych, w tym dróg pożarowych.
Planuje się jedynie wyremontować istniejące powierzchnie.

Charakter przedsięwzięcia nie wpływa i nie ingeruje w zasadnicze elementy funkcjonowania
zagospodarowania terenu.

4.3 Zestawienie powierzchni - elementy zagospodarowania (stan projektowany)
Wielkość działki w liniach rozgraniczenia 2560,0 m2

w tym :
- powierzchnia zabudowy budynku 676,46 m2

- powierzchnia terenów utwardzonych (chodniki, schody, pochylnie, tarasy) 729,67 m2

- powierzchnia terenów nieutwardzonych (plac zabaw) 271,61 m2

- powierzchnia bilogicznie czynna (zieleń ozdobna, trawnik) 882,26 m2

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 34,46 % powierzchni działki.

5. Ogólny zarys planowanych robót

Dla planowanej inwestycji przewiduje się następujący zakres prac/robót:

- prace przygotowawcze,
- demontaż elementów mocowanych do elewacji stanowiących kolizje dla warstwy termoizolacji tj. parapety,
rynny, rury spustowe, instalacja odgromowa, rozdzielnie elektryczne, skrzynka gazowa, tablice
informacyjne, elementy monitoringu, itp.,
- demontaż instalacji odgromowej w miejscach kolizji z projektowaną termomodernizacją oraz umieszczenie
instalacji odgromowej w atestowanych ochronnych rurach instalacji odgromowej w warstwie termoizolacji,
- demontaż parapetów,
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- skucie betonowych tarasów od strony placu zabaw,
- wykonanie miejscowych wykopów na potrzeby remontu wpięcia rur spustowych do kanalizacji deszczowej,
- mocowanie styropianu do ścian przy pomocy zaprawy klejowej i łączników mechanicznych,
- obudowanie styropianem rur instalacji gazowej znajdujących się na elewacji,
- wykonanie wyprawy elewacyjnej,
- montaż nowych parapetów,
- wykonanie otwórów technicznych stropodachu głównej części budynku,
- wykonanie kanałów wentylacyjnych lub kominków wentylacyjnych w celu umożliwienia przewietrzania
pustki powietrznej stropodachu
- ocieplenie stropodachu poprzez wdmuchnięcie granulatu celulozowego w przestrzenie międzystropowe
- usunięcie luźnych elementów tynku na kominach, uzupełnienie ubytków, zabezpieczenie ścian i czap
kominów metodą natryskową poliuretanem,
- wymiana skorodowanych stalowych odpowietrzników pionów sanitarnych ponad poszyciem dachu,
- załatanie uszkodzonej izolacji termicznej jednostki wentylacyjnej znajdującej się na dachu,
- wykonanie termoizolacji skrzynki z urządzeniami instalacji wentylacyjnej znajdującej się na dachu,
- remont pokrycia dachu - wykonanie wierzchniej warstwy dachu poliuretanem,
- wykonanie nowych obróbek blacharskich,
- montaż rynien i rur spustowych,
- założenie nowych wyczystek,
- wykonanie zadaszenia ze stali nierdzewnej i poliwęglanu litego nad wejściem do Ośrodka Pomocy
Społecznej
- uzupełnienie ściany loggii (wyrównanie wnęki z licem ściany),
- ocieplenie ścian loggii,
- ocieplenie stropu loggii (od strony pomieszczeń Opieki Społecznej),
- wykonanie wierzchniej warstwy z poliuretanu z posypką na całej powierzchni posadzki loggii
- wymiana balustrad loggii,
- wykonanie nowej posadzki tarasu z nawierzchni bezpiecznej z płyt gumowych na szerokości 2,5m
na całej długości elewacji,
- wymiana balustrad tarasu,
- wykonanie opaski z kostki betonowej wokół niższej części budynku,
- remont posadzki z kostki betonowej od strony zaplecza technicznego (wyrównanie wysokości
przy pomieszczeniu odpadków),
- remont posadzki betonowej przy strefie wejściowej w celu usunięcia problemu zalegania wody,
- obudowanie słupów stalowych i belki poprzecznej przy strefie wejściowej płytami wapienno-gipsowymi,
otynkowanie i pomalowanie farbami elewacyjnymi,
- wymiana elementów instalacji wentylacyjnej wywiewnej (kratki wentylacyjne) na systemowe rozwiązania
niepalne,
- malowanie elewacji,
- montaż wcześniej zdemontowanych tablic informacyjnych, godła, kamer, oświetlenia, itp.,
- montaż napędu bram wjazdowych ogrodzenia,
- uzupełnienia piasku na placu zabaw,
- wykonanie zaworu pierwszeństwa do celów gaśniczych,
- wykonanie zabudowy g-k kanałów wentylacyjnych kuchni,
- wykonanie otworu wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu na odpady
- zmiana kierunku otwierania drzwi między salami - demontaż lub wymiana ościeży, malowanie ścian wokół
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otworów

Uwaga: Nie wyklucza się wystąpienia dodatkowych prac nie ujętych w opracowaniu.

6. Ocena stanu technicznego

Według zatwierdzonego projektu budowlanego.

7. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Według zatwierdzonego projektu budowlanego.

8. Sposób funkcjonowania elementów wyposażenia instalacyjnego:

- woda ciepła i zimna doprowadzona do wszystkich punktów poboru wody,
- pobór wody z sieci miejskiej na warunkach określonych przez zarządcę sieci na dotychczasowych
zasadach,
- ścieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej na warunkach określonych przez zarządcę instalacji na
dotychczasowych zasadach,
- pobór energii elektrycznej z istniejącej sieci na warunkach określonych przez zarządcę sieci na
dotychczasowych zasadach.

9. Dane techniczne obiektu charakteryzujące jego wpływ na środowisko,
zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

- Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej.
- Odpady stałe usuwane będą do pojemników na śmieci i wywożone okresowo
przez zakład oczyszczania miasta.
- Dla projektowanego programu użytkowego nie występuje związana z eksploatacją budynku emisja wibracji
i promieniowania w tym jonizującego , nie powstaje również pole
elektromagnetyczne.
- Projektowana inwestycja nie obejmuje obiektów, które mogłyby stanowić znaczące źródło hałasu, zatem
nie spowoduje zmian w klimacie akustycznym otoczenia.

10. Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków.

11. Działka nie jest zlokalizowana na terenach podlegającym wpływom eksploatacji górniczej.
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12. Całość wykonać zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i technicznymi warunkami wykonania i
odbioru robót, obowiązującymi przepisami BHP pod nadzorem osoby uprawnionej.

W opracowaniu podano przykładowe rozwiązanie materiałowe, dopuszcza się zastosowanie innych
materiałów równoważnych lub lepszych niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem
zapewnienia standardów technicznych, technologicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w tej
dokumentacji.
Przez pojęcie materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację
robót oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji.
Materiały budowlane i urządzenia muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty bezpieczeństwa i wszelkie
inne wymagane dokumenty.

Wszystkie roboty polegające na zakryciu należy odebrać komisyjnie z wpisaniem tego faktu do dziennika
budowy przez uprawnionych uczestników procesu budowlanego.

Zalecenia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przyjąć jak w zatwierdzonym projekcie budowlanym.

Opracował :

kwiecień 2016


