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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI / TERENU
1. ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest dobudowa windy zewn trznej do budynku mieszkalnego Domu
Pomocy Społecznej w Lisówkach, oraz przebudowa i nadbudowa fragmentu istniej cego
budynku znajduj cego si w bezpo redniej blisko ci projektowanej windy polegaj ca na
likwidacji trzech okien, powi kszeniu otworów w cianie zewn trznej na doj cia do drzwi
windy, oraz podniesienie fragmentu dachu w celu wykonania doj cia do drzwi windy na
poziomie poddasza.
2. ISTNIEJ CY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
2.1. ISTNIEJ CE OBIEKTY I RO LINNO :
Teren działki jest obecnie zainwestowany i urz dzony. Znajduje si na nim zespół
budynków domu pomocy społecznej, drogi wewn trzne, chodniki i urz dzenia
techniczne. Na terenie działki wyst puje ziele urz dzona i obiekty małej architektury.
Teren działki jest ogrodzony metalowym ogrodzeniem a urowym.
2.2. ISTNIEJ CE UKSZTAŁTOWANIE TERENU :
Teren posiada niewielki spadek w kierunku północnym.
3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE:
Poziom wód gruntowych znajduje si poni ej poziomu posadowienia projektowanego
szybu windy.
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI:
4.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE:
- Projektuje si rozbiórk istniej cej studzienki teletechnicznej znajduj cej si na
terenie projektowanej i przeło enie kabli teletechnicznych.
- Projektuje si demonta istniej cych dwóch okien w elewacji i powi kszenie otworów
w cianie na przej cia do drzwi dobudowanej windy.
- Projektuje si demonta fragmentu dachu budynku i okna połaciowego w miejscu
projektowanego podniesienia dachu wraz z okapem, rynnami i rurami spustowymi w
miejscu projektowanego szybu windy.
- Projektuje si demonta fragmentu opaski budynku z otoczaków kamiennych
ograniczonych opornikiem betonowym.
4.2. PROJEKTOWANE OBIEKTY NA TERENIE DZIAŁKI I ICH LOKALIZACJA:
Projektuje si szyb windy dobudowany do budynku mieszkalnego wraz z przebudow i
nadbudow fragmentu istniej cego budynku mieszkalnego.
Dost p do windy b dzie wył cznie z wn trza budynku. W zwi zku z tym poza
powierzchni zaj t przez szyb nie wprowadza si zmian w zagospodarowaniu terenu,
projektuje si tylko opask wokół projektowanego szybu windy jako kontynuacj
istniej cej opaski z otoczaków kamiennych z opornikiem betonowym.
4.3. PROJEKTOWANE UKSZTAŁTOWANIE TERENU I RZ DNE PROJEKTOWANYCH
OBIEKTÓW:
Nie wprowadza si zmian w ukształtowaniu terenu. Rz dne projektowanej windy
dostosowuje si do poziomów posadzek istniej cego budynku.
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4.4. ZIELE :
Ze wzgl du na zbyt mał odległo
od projektowanego szybu windowego i
konieczno
przeło enia kabli teletechnicznych nie jest mo liwe zachowanie
istniej cego wierka srebrzystego o rednicy pnia 40 cm. Projektuje si wycink
drzewa wraz z wykarczowaniem.
Na terenie projektowanego szybu znajduje si krzew jałowca o pokroju kolumnowym i
powierzchni około 1,0 m2 oraz ro liny kwiatowe. Projektuje si przesadzenie ww.
krzewu i innych ro lin.
5. UZBROJENIE TERENU
5.1. INSTALACJA WODY:
Istniej ca bez zmian.
5.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ:
Istniej ca bez zmian.
5.3. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ:
Zagospodarowanie wód opadowych na terenie działki inwestora bez zmian.
Projektuje si zmian lokalizacji dwóch rur spustowych, co nie wpływa na sposób
zagospodarowania wód opadowych.
5.4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
Doprowadzenie energii elektrycznej do budynku bez zmian.
Projektuje si doprowadzenie energii elektrycznej do projektowanej windy z
istniej cej rozdzielni w budynku kablem zewn trznym podziemnym, przebieg kabla
pokazano na rysunku planu zagospodarowania terenu.
5.5. INSTALACJA GAZOWA:
Istniej ca bez zmian.
6. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA BUDYNKU
Projektowana rozbudowa jest zlokalizowana w odległo ci ponad 35,5 m od granicy
działki.
Uci liwo ci zwi zane z funkcjonowaniem projektowanej inwestycji, w tym hałas i
wibracje ograniczaj si do działki inwestora. Inwestycja nie b dzie oddziaływa
równie na s siednie obiekty na terenie działki – odległo do najbli szego obiektu
przekracza 9 m, budynki nie przekraczaj wysoko ci 12 m.
7. PODSTAWOWE PARAMETRY OBIEKTU
warto wymagana wg
Warunków Zabudowy i
Zagospodarowania Terenu i
Prawa Budowlanego

warto

Rodzaj zabudowy :

Zabudowa usługowa

Nie zmienia si funkcji budynku –
warunek spełniony

Nieprzekraczalne linie
zabudowy :

Zaznaczono na zał czniku
graficznym

Projektowana rozbudowa nie
przekracza wyznaczonych linii
zabudowy – warunek spełniony
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Powierzchnia
Max. 10 m2
projektowanej rozbudowy :

10 m2 – warunek spełniony

Procent powierzchni
biologicznie czynnej na
działce nr 284/21 :

70,53% - warunek spełniony
(projektowana rozbudowa
zmniejsza powierzchni
biologicznie czynn o 0,02%)

Min. 50%

Wysoko górnej kraw dzi Wysoko do okapu nie
elewacji frontowej
wi cej ni 11m
Szeroko elewacji
Nie wi cej ni 3,5 m
frontowej

10,84 m - warunek spełniony
3,1 m - warunek spełniony

K t nachylenia dachu

Główne połacie dachów - 30°

K t nachylenia projektowanych
głównych połaci dachu: 30°

Wysoko budynku –
maksymalna wysoko
głównej kalenicy

Do 12 m

11,97 m – warunek spełniony

Opracowanie :
Piotr Jasiniak
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM U YTKOWY:
Projektuje si dobudow windy osobowej do istniej cego budynku mieszkalnego domu
pomocy społecznej. Projektuje si wind obsługuj c 3 kondygnacje istniej cego budynku:
parter, 1 pi tro i poddasze. Projektuje si wind o wymiarach umo liwiaj cych transport
osoby le cej. Wind lokalizuje si w dobrze widocznym miejscu na ko cu korytarza
-ł cznika ł cz cego przedmiotowy budynek z budynkiem nr 1 administracyjno
-rehabilitacyjnym.
- Powierzchnia rozbudowy:
- Powierzchnia przebudowy i nadbudowy:
- Kubatura rozbudowy + nadbudowy:
- Wysoko
- Wysoko

Pz = 10,00 m2
A = 27,00 m2
3
K = 113,2m +31m3 = 144,2 m3

rozbudowy / nadbudowy od poziomu terenu:
okapu cz ci projektowanej:

h max = 11,97 m
h max = 10,84 m

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTÓW:
2.1. BRYŁA I FORMA ARCHITEKTONICZNA:
Wind lokalizuje si jako dobudowan do budynku w szybie pełnym murowanym. Doj cie do
drzwi windy na poziomie poddasza wymaga przebudowy fragmentu dachu. Projektuje si
nad szybem windy oraz nad korytarzem doj cia dach stromy wielospadowy o spadku 30°
nawi zuj cy do istniej cego dachu budynku.
2.2. PROJEKTOWANA FUNKCJA:
Winda ma na celu ułatwienie przemieszczania si mi dzy kondygnacjami mieszka ców.
Projektuje si wej cia do windy na poszczególnych trzech kondygnacjach, nie projektuje si
drzwi wyj cia na zewn trz budynku z windy – wobec blisko ci wyj na zewn trz z poziomu
parteru wyj cie takie jest niepotrzebne. Projektuje si wydzielenie po arowe windy jako
pionowej drogi ewakuacyjnej w postaci przedsionków przed wej ciami do windy na
wszystkich trzech kondygnacjach zamkni tych projektowanymi cianami EI60 z drzwiami
EI30 dymoszczelnymi zamykanymi automatycznie podczas po aru.
3. OPIS ROZWI ZA BUDOWLANYCH
KOLEJNO
WYKONANIA ROBÓT:
1) W celu unikni cia rozprzestrzeniania si hałasu po budynku projektuje si wykonanie w
pierwszej kolejno ci cianek wydzielenia komunikacji pionowej z drzwiami.
2) Prace dotycz ce zieleni:
- wycinka wraz z wykarczowaniem wierka srebrzystego o rednicy pnia 40 cm.
- przesadzenie krzewu jałowca oraz ro lin kwiatowych z terenu przeznaczonego pod szyb
windowy.
- zdj cie warstwy ziemi organicznej.
3) Prace zwi zane z przył czem teletechnicznym i prace ziemne:
- ze wzgl du na trudny dost p trzeba zało y , e wi kszo prac ziemnych b dzie trzeba
wykona r cznie,
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- wykonanie wykopu pod szyb windowy i rozbiórka istniej cej studzienki teletechnicznej
oraz demonta istniej cego przepustu z kablem teletechnicznym,
- uło enie nowego kabla teletechnicznego, według projektu bran y teletechnicznej.
4) Wykonanie szybu windowego do poziomu pod okap istniej cego dachu.
5) Przebudowa istniej cego dachu przy jednoczesnym wyprowadzeniu szybu windy do
docelowej wysoko ci.
6) Wykonanie dachu szybu windy.
7) Demonta istniej cych okien i wykonanie doj do drzwi windy: osadzenie nadpro y i
powi kszenie otworów w istniej cych cianach.
8) Wykonanie ocieplenia cian szybu, uszczelnie dylatacji i wykonanie tynku zewn trznego
oraz wewn trznej warstwy wyrównawczej w szybie.
9) Monta windy i prace wyko czeniowe. Planuje si transport elementów windy poprzez
pokój na parterze przyległy do korytarza doj cia do windy posiadaj cy wyj cie balkonowe na
poziomie terenu.
3.1. PRACE ROZBIÓRKOWE
- Rozbiórka studzienki teletechnicznej i przeło enie kabla:
Na terenie przeznaczonym pod budow
szybu windy znajduje si
studzienka
teletechniczna i instalacja kablowa prowadz ca do budynku. Projektuje si likwidacj
istniej cej studzienki i przeło enie kabla. Nowy przebieg kabla zgodnie z projektem bran y
teletechnicznej.
- Demonta okien i wykonanie otworów w istniej cych cianach:
Obecnie w cianie zewn trznej w miejscu projektowanej dobudowy windy znajduj si
otwory okienne na poziomie parteru i pi tra. W miejscu otworów okiennych projektuje si
wej cia do szybu windy. Projektuje si demonta istniej cych okien, osadzenie nadpro y
stalowych 3xIPN120 i powi kszenie otworów w cianie.
- Rozbiórka fragmentu dachu podlegaj cego przebudowie oraz okapów.
Projektuje si demonta połaci dachu wraz z dwoma krokwiami na odcinku od ciany
zewn trznej do płatwi w miejscu projektowanego podwy szenia dachu nad korytarzykiem
doj cia do drzwi windy. Projektuje si demonta okna połaciowego znajduj cego si na
przebudowywanym fragmencie dachu.
Projektuje si rozbiórk okapów – fragmentów wysuni tych poza obrys budynku w miejscu
projektowanego szybu windy. Rozbiórka obejmie demonta pokrycia, poszycia i podbitki
oraz odci cie wystaj cych krokwi stalowych z IPE160.
Uwaga: podczas przebudowy dachu nale y starannie zabezpieczy budynek przed wod
opadow .
3.2. FUNDAMENTY
Pod projektowany szyb widy przyj to fundament
istniej cego budynku.

elbetowy płytowy, oddylatowany od

3.3. CIANY FUNDAMENTOWE
ciany fundamentowe grubo ci 24 cm elbetowe.
ciany wyprowadzi do poziomu 20 cm powy ej poziomu terenu.
istniej cego budynku.
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3.4. CIANY NADZIEMIA
3.4.1. ciany konstrukcyjne:
Projektuje si ciany konstrukcyjne szybu windy grubo ci 24 cm z cegły wapienno-piaskowej
Silka lub z pustaków ceramicznych lub bloczków keramzytobetonowych. Wie ce elbetowe i
trzpienie zgodnie z projektem konstrukcji. Projektowane ciany oddylatowane od istniej cego
budynku.
ciany osłonowe :
Obudow korytarza prowadz cego do drzwi windy na poddaszu projektuje si w konstrukcji
stalowej szkieletowej z profili 2xC200. Wypełnienie przestrzeni mi dzy profilami konstrukcji
wełn mineraln 15 cm. Od wewn trz projektuje si wyko czenie płyt gipsowo-kartonow
2 x na stela u systemowym. Od zewn trz projektuje si obło enie konstrukcji płyt OSB 2,2
cm z dodatkowym mocowaniem do profili systemowych suchej zabudowy 2x7,5 cm. Od
zewn trz na powierzchni z płyt OSB projektuje si ocieplenie styropianem 20 cm i
wyko czenie tynkiem mineralnym. Konstrukcj zabezpieczy do REI15 , RE 15.
ciany działowe:
Projektuje si wydzielenie windy cianami działowymi o odporno ci ogniowej EI60.
Projektuje si ciany w lekkiej zabudowie z płyt GK 2 x obustronnie na stela u 7,5 cm z
wypełnieniem z wełny mineralnej o minimalnej g sto ci 10 kG/m3. Projektuje si w cianach
przeszklenia z drzwiami przeszklonymi o odporno ci ogniowej EI30. Wełna mineralna w
euro-klasie A1 niedymi ca.
3.4.2. Kominy:
Projektuje si wentylacj szybu windy. Wymagana powierzchnia przekroju kanału wynosi 1%
powierzchni przekroju szybu czyli min 660 cm2. Projektuje si otwór w stropie i kanał
blaszany wyprowadzony ponad dach o wymiarach 20x35 cm czyli 700 cm2. Projektuje si
zwie czenie komina wentylacji daszkiem blaszanym chroni cym przed wod deszczow .
3.5. STROPY, NADPRO A
Strop szybu windy elbetowy zgodnie z projektem konstrukcji.
Uwaga: w betonie nale y zatopi gwintowane kotwy do przymocowania murłat i podwaliny.
Nadpro a w projektowanym szybie windy elbetowe zgodnie z projektem konstrukcji.
Nadpro a w istniej cej cianie stalowe z profili 3xIPN120.
3.6. KONSTRUKCJA DACHÓW
- Dach nad szybem windy:
Dach w konstrukcji drewnianej kopertowy czterospadowy; Murłaty i bela podwalinowa 12x12
cm; słupki drewniane 12x12 cm, belki naro ne i kalenicowa 12x14 cm, krokwie 8x14 cm;
poszycie z desek 2,5 cm lub z płyty OSB 2,2 cm. Ł czenie elementów konstrukcji drewnianej
za pomoc blach i wkr tów.
Uwaga: Konstrukcj drewnian nale y przymocowa do stropu przy pomocy kotew
osadzonych w betonie. Drewno nale y zabezpieczy do stopnia niezapalno ci.
- Dach nad korytarzem doj cia do windy:
Na ramie stalowej konstrukcji cian osłonowych projektuje si drewnian wi b oraz
stalow belk kalenicow wspart poprzez słupki stalowe na ramie konstrukcji ciany
osłonowej i na istniej cej płatwi. Konstrukcj zabezpieczy do RE15.
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Elementy konstrukcji: - belka kalenicowa stalowa IPN180, słupki stalowe profil kwadratowy
100x100x6 mm; elementy drewniane: murłaty na konstrukcji stalowej – bale 4x12 cm,
krokwie i j tki 8x14 cm, belki koszowe 12x14 cm; poszycie z desek 2,5 cm lub z płyty OSB
2,2 cm. Drewno zabezpieczy do stopnia niezapalno ci.
- Poła dachu o mniejszym spadku odprowadzaj ca wod z powierzchni za projektowan
nadbudow i rozbudow .
Projektuje si poła na podkonstrukcji drewnianej w cało ci wspartej na istniej cym poszyciu
dachu. Podkonstrukcj projektuje si w postaci belek podwalinowych, słupków i krokwi z
profili drewnianych 8x10 cm. Poszycie z desek drewnianych 2,5 cm lub z płyty OSB 2,2 cm.
3.7. POSADZKI
W przestrzeni wykutych otworów w cianach doj
do drzwi windy wykona posadzk
wyko czeniem stanowi cym kontynuacj istniej cych posadzek.

z

3.8. SUFITY:
- Sufit w szybie windy: szpachlowanie zapraw wyrównawcz powierzchni betonowej stropu.
- Sufit korytarza doj cia do windy na poddaszu:
Płyta gipsowo-kartonowa 2x na stela u systemowym.
3.9. IZOLACJE :
3.9.1. Izolacje przeciwwilgociowe
- Izolacja płyty fundamentowej:
Na podbetonie wykona izolacj poziom : roztwory asfaltowe gruntuj ce + 1x papa
termozgrzewalna do izolacji przeciwwilgociowych. Izolacj wyprowadzi 10 cm poza obrys
projektowanej płyty fundamentowej.
Na wykonanej płycie fundamentowej wykona izolacje pionowe i poziome: roztwór asfaltowy
gruntuj cy 1x i półgesty 2x, oraz izolacj
z papy termozgrzewalnej do izolacji
przeciwwilgociowych. Izolacj wyprowadzi na powierzchni cian fundamentowych.
- Izolacje cian fundamentowych:
Na pionowych powierzchniach cian fundamentowych oraz na górnych powierzchniach cian
fundamentowych (rz dna +0,20 m) wykona izolacj przeciwwilgociow : roztwór asfaltowy
gruntuj cy 1x + 1x papa termozgrzewalna do izolacji przeciwwilgociowych. Izolacj pionow
wyprowadzi do poziomu +0,30 – 10 cm powy ej cokołu na ciany.
- Pokrycia dachowe:
Projektuje si pokrycie papowe: papa termozgrzewalna podkładowa układana na poszyciu
dachu + papa termozgrzewalna nawierzchniowa o kolorze takim jak kolor istniej cego dachu.
Poł czenia istniej cego pokrycia z projektowanym poprzez podło enie projektowanych
warstw papy pod istniej ce i zgrzanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
3.9.2. Izolacje termiczne:
- Izolacja cian fundamentowych i cokołów:
Projektuje si izolacj ze styropianu wodoodpornego lub polistyrenu ekstrudowanego
grubo ci 12 cm.
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- Izolacja cian zewn trznych:
ciany murowane
Projektuje si izolacj ze styropianu fasadowego EPS70 grubo ci 70 cm.
ciany szkieletowe
W przestrzeni szkieletu izolacja z wełny mineralnej grubo ci 15 cm. Po zewn trznej stronie,
na powierzchni z płyty OSB, izolacja ze styropianu fasadowego EPS70 gr. 20 cm, w strefie
przy połaci dachu do wysoko ci 25 cm ponad poła izolacja ze styropianu wodoodpornego
gr. 15 cm.
- Izolacja dachu:
Dach nad szybem windowym:
- w przestrzeni mi dzy murłatami i belk podwalinow mata z wełny mineralnej grubo ci 12
cm, na wierzchu druga warstwa maty z wełny mineralnej gr. 12 cm. – razem grubo izolacji
24 cm.
Dach nad korytarzem doj cia do windy:
- na stela u sufitu podwieszonego mi dzy profilami ramy stalowej mata z wełny mineralnej
gr. 15 cm, mi dzy j tkami druga warstwa maty z wełny mineralnej gr. 18 cm – razem
grubo 33 cm.
3.10. WYKO CZENIA ZEWN TRZNE BUDYNKU :
-Cokoły
Tynk mozaikowy wodoodporny do stosowania zewn trznego w kolorze jak istniej cy
cokół.
- ciany zewn trzne :
Tynk w technologii lekkiej na styropianie, faktura i kolor jak na istniej cych cianach
zewn trznych.
-Pokrycia dachu:
Pokrycie pap termozgrzewaln nawierzchniow w kolorze ciemnym szarym jak na
istniej cym dachu.
-Opierzenia, rynny i rury spustowe:
Projektuje si demonta fragmentu rynny i dwóch rur spustowych wraz z istniej cym
okapem w rejonie projektowanego szybu. Projektuje si wykonanie rynien dla
projektowanych dachów oraz dwóch nowych rur spustowych obsługuj cych istniej ce
oraz projektowane rynny. Rynny i rury spustowe projektuje si z blachy tytanowo
-cynkowej gr. 0,7 mm.
Projektuje si opierzenia z blachy tytanowo-cynkowej grubo ci 0,6 i 0, 7 mm.
- Podbitki okapów od spodu drewniane lub z paneli drewnopodobnych w kolorze takim jak
istniej ce podbitki istniej cych okapów.
- Kratka nawiewu wentylacji grawitacyjnej metalowa w kolorze stali nierdzewnej.
3.11.
-

WYKO CZENIA WEWN TRZNE BUDYNKU:
ciany
Wn trze szybu windy: szpachlowanie ciany murowanej zapraw
grubo wyprawki do 1,5 cm
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ciana szkieletowa korytarza: szpachlowanie i malowanie powierzchni z płyt gipsowo
-kartonowych, kolory takie jak w istniej cych korytarzach.
-

-

Sufity
Sufit szybu windowego: szpachlowanie zapraw wyrównawcz .
Sufit podwieszony korytarza doj cia do windy na poddaszu: szpachlowanie i malowanie
powierzchni z płyt gipsowo-kartonowych, kolory takie jak w istniej cych korytarzach.
Posadzki
W miejscach przeku przez ciany projektuje si wykonanie kontynuacji istniej cych
posadzek.

3.12.
Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna
Projektuje si demonta istniej cych dwóch okien pionowych oraz okna połaciowego.
Projektuje si wykonanie jednego okna o wymiarach 100x100 cm od strony południowej
w cianie szkieletowej korytarza doj cia do windy.
Stolarka drzwiowa
Projektuje si cianki działowe z drzwiami stanowi ce wydzielenie komunikacji pionowej
na wszystkich 3 kondygnacjach obsługiwanych przez projektowan wind . Stolarka
przeszklona w kolorze białym, dymoszczelna o odporno ci ogniowej EI30 zamykana
automatycznie podczas po aru. Drzwi standardowo w pozycji otwartej utrzymywane w
tej pozycji elektromagnesem, podczas po aru zwalniane i zamykane samozamykaczem
spr ynowym ze spowalniaczem.
Drzwi do windy systemowe stanowi ce wyposa enie windy.
4. WYPOSA ENIE BUDOWLANO INSTALACYJNE
4.1. W zakresie instalacji elektrycznej:
Rozbudowa istniej cej instalacji elektrycznej wewn trznej. Zasilanie windy
projektuje si z istniej cej rozdzielni znajduj cej si na ko cu południowego
skrzydła budynku. Ze wzgl du na znaczn
odległo
rozdzielni od
projektowanej windy w celu unikni cia uci liwych dla mieszka ców robót
wewn trz budynku doprowadzenie zasilania projektuje si kablem podziemnym
poprowadzonym na zewn trz budynku. Szczegóły rozwi za znajduj si w
projekcie bran y elektrycznej.
4.2. W zakresie instalacji teletechnicznej:
Projektowana lokalizacja windy wymaga przeło enia istniej cego kabla
teletechnicznego i likwidacji istniej cej studzienki teletechnicznej. Szczegóły
rozwi za znajduj si w projekcie bran y teletechnicznej.

Opracowanie :
mgr in . arch. Piotr Jasiniak
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5. INSTALACJE SANITARNE
5.1. W zakresie instalacji centralnego ogrzewania: Istniej ce instalacje sanitarne nale y
przebudowa w celu usuni cia kolizji z rozbudow . Nale y przeło y istniej ce
grzejniki podokienne na parterze i na pi trze które b d kolidowały z projektowanymi
wej ciami do windy. Projektuje si przeło enie grzejników na ciany boczne w
miejscach pokazanych na rysunku. Grzejniki w nowej lokalizacji nale y podł czy do
istniej cego pionu, do którego obecnie s podł czone.
5.2. W zakresie odprowadzenia wody deszczowej: Odprowadzenie wody deszczowej na
teren zieleni – zagospodarowanie wody na terenie posesji. Nie wprowadza si zmian w
zakresie zagospodarowania wody opadowej. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa
wymaga zmiany lokalizacji dwóch rur spustowych i podł czenia rynny projektowanego
dachu szybu windy do jednej z przeniesionych rur spustowych. Nie zmienia si
rednicy rur spustowych.
5.3. W zakresie instalacji wentylacji: dla projektowanego szybu windy projektuje si
kominek wentylacji grawitacyjnej o wymiarach 20x35cm blaszany wyprowadzony
ponad dach zwie czony daszkiem chroni cym od wody deszczowej. Ze wzgl du na
wydzielenie strefy windy szczelnymi drzwiami dymoszczelnymi projektuje si kratk
nawiewu dla wentylacji grawitacyjnej w dolnej cz ci ciany południowej szybu o
wymiarach 35x25cm. Ze wzgl du na wydzielenie strefy windy szczelnymi drzwiami
dymoszczelnymi i fakt e b dzie wył czona podczas po aru nie projektuje si
oddymiania szybu windowego.
5.4. W zakresie instalacji wodnej: Nie wprowadza si zmian.
5.5. W zakresie instalacji kanalizacji sanitarnej: Nie wprowadza si zmian.
5.6. W zakresie instalacji gazowej: Nie wprowadza si zmian.

Opracowanie :
mgr in . Joanna Kucznerowicz
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6. OCHRONA PRZECIWPO AROWA
KLASYFIKACJA OBIEKTU (WG PRAWA BUDOWLANEGO, PRZEPISÓW PPO )
Opis obejmuje cz
budynku nr 2 – mieszkalnego.
Podstaw opracowania jest instrukcja bezpiecze stwa po arowego z pa dziernika
2013 r.
Budynek nr 2 mieszkalny posiada obecnie wind osobow w południowym skrzydle
budynku.
Lokalizacj nowej windy projektuje si dobudowan do północnego skrzydła budynku.
Zgonie z istniej c instrukcj bezpiecze stwa po arowego ewakuacj stanowi
istniej ce klatki schodowe. Windy nie stanowi dróg ewakuacji i b d wył czane w
pozycji na najni szej kondygnacji podczas alarmu drugiego stopnia.
6.1. POWIERZCHNIA,
WYSOKO
MIESZKALNEGO
- Powierzchnia u ytkowa : - Kubatura :
- Wysoko budynku :
- Liczba kondygnacji :
- teren

I

LICZBA

KONDYGNACJI

BUDYNKU

Pu = 4390,00 m2
K = 16587,00 m3
h = 11,97m - kwalifikuje si do niskich (N)
2 (zgodnie z aktualn instrukcj bezpiecze stwa
po arowego z pa dziernika 2013r)
poziom posadzki 0-10 cm ponad otaczaj cy
teren

-

6.2. ODLEGŁO
OD OBIEKTÓW S SIADUJ CYCH
- minimalna odległo od granic działki:
najmniejsza odległo to 38 m od strony północnej,
- odległo od s siednich budynków :
odległo ci s wi ksze od wymaganych 8 m:
- od budynku nr 4 - sali wielofunkcyjnej wynosi 9,3 m
- od budynku nr 3 – stołówki wynosi 18,2 m
- od budynku nr 5 – kaplicy wynosi 15,0 m
- od budynku nr 1 – administracyjno-rehabilitacyjnego 15,0 m.
6.3. PARAMETRY PO AROWE WYST PUJ CYCH SUBSTANCJI PALNYCH
Nie przewiduje si zastosowania lub magazynowania substancji palnych w obiekcie.
6.4. PRZEWIDYWANA G STO
OBCI ENIA OGNIOWEGO
Dla powierzchni zakwalifikowanej do kategorii zagro enia ludzi ZL, g sto ci
obci enia ogniowego nie oblicza si .
6.5. KATEGORIA ZAGRO ENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB NA KA DEJ
KONDYGNACJI I W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH:
Klasyfikuje si do kategorii zagro enia ludzi ZL II , pomieszczenie pralni PM do 500
MJ/m2. Maksymalna liczba mieszka ców wynosi 100 osób – po 50 na parterze i 1
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pi trze. Na terenie całego O rodka przebywa mo e do około 35 pracowników, w
tym na terenie budynku mieszkalnego od 2 do 4 osób. Ilo go ci na terenie całego
o rodka przewiduje si do 50 osób. Na terenie budynku mieszkalnego w pokojach
go cinnych max 10 osób.
6.6. OCENA ZAGRO E
WYBUCHEM POMIESZCZE
ORAZ PRZESTRZENI
ZEWN TRZNYCH:
Nie przewiduje si pomieszcze zagro onych wybuchem.
Nie przewiduje si przestrzeni zewn trznych zagro onych wybuchem.
6.7. PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY PO AROWE:
- Podział budynku na cz ci stanowi ce odr bne strefy po arowe z uwagi na
przeznaczenie i sposób u ytkowania:
Budynek stanowi jedn stref po arow
- Strefa 2 (nr strefy zgodnie z instrukcj ppo ) – powierzchnia 4390m2.
6.8. KLASA ODPORNO CI PO AROWEJ BUDYNKU ORAZ KLAS ODPORNO CI
OGNIOWEJ I STOPIE
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTÓW
BUDOWLANYCH
6.8.1. Klasa odporno ci po arowej budynku :
Zgodnie z aktualn instrukcj bezpiecze stwa po arowego z pa dziernika 2013r
: - Dla budynku niskiego (N) zakwalifikowanego do kategorii zagro enia ludzi ZL
II przyj to klas odporno ci po arowej budynku „C”
6.8.2. Klasy odporno ci ogniowej i stopie rozprzestrzeniania ognia elementów
budynku :
- dla klasy „C” :
- główna konstrukcja no na:
- R-60
- konstrukcja stropu:
- REI 60
- konstrukcja dachu:
- RE 15 – drewno zabezpieczone do stopnia
niezapalno ci
- przekrycie dachu:
- E 15 , pokrycie dachu NRO
- ciany zewn trzne:
- osłonowe EI 30 (dotyczy pasa
mi dzykondygnacyjnego wraz z poł czeniem ze
stropem)
- ciany wewn trzne:
- konstrukcyjne REI 15 , działowe EI15
- obudowa komunikacji pionowej - REI60 drzwi EI30
- biegi schodów:
- R60

6.9. WARUNKI EWAKUACJI, O WIETLENIE AWARYJNE
EWAKUACYJNE) ORAZ PRZESZKODOWE:

(BEZPIECZE STWA

I

- Długo ci przej
ewakuacyjnych w strefie ZL wynosi 40 m i prowadzi przez nie
wi cej ni 3 pomieszczenia – warunek spełniony. Drzwi z pomieszcze
przeznaczonych do przebywania ponad 6 osób otwierane na zewn trz.
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- Pomieszczenia powinny mie co najmniej 2 wyj cia oddalone od siebie o 5 m, je li
s przeznaczone do przebywania ponad 30 osób lub je li ma powierzchni ponad
300 m2 .
- Pionowe drogi ewakuacyjne z pomieszcze budynku stanowi istniej ce
wydzielone klatki schodowe obudowane cianami o odporno ci ogniowej EI60 i z
drzwiami o odporno ci ogniowej EI30. Szeroko biegów w wietle min. 120 cm,
spocznika 150 cm – warunki spełnione. Komunikacj pionow , nie stanowi c
drogi ewakuacyjnej, równie wydziela si
cianami EI60 z drzwiami EI30.
Projektuje si wydzielenie rejonu projektowanej windy ciankami EI60 z
drzwiami o odporno ci ogniowej EI30 dymoszczelnymi.
- Długo doj ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej wynosi 10 m przy jednym
kierunku ewakuacji oraz 40 m przy dwóch kierunkach ewakuacji, wymagana
szeroko poziomej drogi ewakuacyjnej = 140 cm.
Przy powierzchni kondygnacji ponad 750m2 dla ZL-II powinno by zapewnione
poziome przej cie do innej strefy po arowej znajduj cej si na tym samym
poziomie.
- O wietlenie ewakuacyjne – istniej ce zgodnie z instrukcj bezpiecze stwa
po arowego.
- Piktogramy ewakuacyjne – istniej ce zgodnie z instrukcj bezpiecze stwa
po arowego.
6.10. SPOSÓB
ZABEZPIECZENIA
PRZECIWPO AROWEGO
INSTALACJI
U YTKOWYCH, W SZCZEGÓLNO CI: WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ,
GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ, ODGROMOWEJ.
- Zgonie z instrukcj bezpiecze stwa po arowego, nie wprowadza si zmian.
6.11. DOBÓR URZ DZE PRZECIWPO AROWYCH W OBIEKCIE
- Stałe urz dzenia ga nicze
Zgodnie z przepisami w przedmiotowym obiekcie nie s
urz dzenia ga nicze.

wymagane stałe

- System sygnalizacji po arowej
W budynku jest istniej cy system sygnalizacji po aru na bazie central POLON i
SCHRACK.
- D wi kowy system ostrzegawczy
W budynku jest istniej cy system ostrzegawczy.
- Instalacja wodoci gowa przeciwpo arowa
Istniej ce hydranty wewn trzne DN25 z w ami półsztywnymi – bez zmian.
Lokalizacj pokazano na planie zagospodarowania terenu.
- Instalacja oddymiania
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W obiekcie s zainstalowane Istniej ce urz dzenia do usuwania zadymienia z
klatek schodowych – klapy dymowe otwierane za pomoc systemu wykrywania
dymu. Projektowana winda nie b dzie stanowi ewakuacji oraz b dzie
wydzielona od reszty budynku cianami z drzwiami dymoszczelnymi
zamykanymi automatycznie podczas po aru. W zwi zku z tym nie
projektuje si oddymiania szybu. Szyb b dzie wyposa ony w wentylacj
grawitacyjn z kratk nawiewn przy cokole.
- D wigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych
Zgodnie z przepisami w przedmiotowym obiekcie nie s
przystosowane dla potrzeb ekip ratowniczych.

wymagane d wigi

6.12. WYPOSA ENIE W GA NICE
- budynek jest wyposa ony w ga nice ABC 2 kg (3 dm3) rodka ga niczego na 100
m2 powierzchni ZL. Projektuje si zmian lokalizacji dwóch ga nic na parterze i na
pi trze – przeniesienie z miejsc przeznaczonych pod przedsionki do windy na teren
korytarzy przed drzwiami przedsionka – zmiana lokalizacji o 3,5 m.
6.13. ZAOPATRZENIE W WOD DO ZEWN TRZNEGO GASZENIA PO ARU
- na terenie obiektu znajduje si istniej ca instalacja z o mioma hydrantami DN80.
Nie wprowadza si zmian.
6.14. DROGI PO AROWE :
- na terenie działki znajduj si istniej ce drogi po arowe. Nie wprowadza si zmian.

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Projektowana rozbudowa przebudowa i nadbudowa nie wpływa na bilans
energetyczny budynku. Projektowany szyb windy b dzie nieogrzewany. Nie
wprowadza si zmian w instalacji ogrzewania, przenosi si tylko dwa istniej ce
grzejniki na cian boczn z pod likwidowanych okien. Nieznacznie zwi ksza si
powierzchnia przegród zewn trznych, ale za to likwiduje si dwa okna pionowe i
jedno połaciowe. Charakterystyka energetyczna obiektu pozostaje bez zmian.
Izolacyjno termiczna projektowanych przegród :
- ciana zewn trzna szybu windy SC1 : Uc = 0,24 W/m2*K
- ciana doj cia do szybu windy SC2 :
Uc = 0,14 W/m2*K
- Dach szybu windy D4 :
Uc = 0,18 W/m2*K
- Dach nad doj ciem do windy D3 :
Uc = 0,15 W/m2*K
- Okno zewn trzne :
Uc = 1,3 W/m2*K
- Posadzka windy poni ej gruntu :
Uc = 0,3 W/m2*K
Opracowanie :
Piotr Jasiniak
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Faza opracowania :
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Składnik opracowania :
INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres
obiektu budowlanego

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LISÓWKACH
przy ul. Le ne Zacisze 62-070 Lisówki gm. Dopiewo
na terenie działki geod. 284/21 obr b Trzcielin

Nazwa zamówienia
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BIOZ - CZ

OPISOWA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno

realizacji
1.1. Zakres robót obejmuje dobudow szybu windy do budynku mieszkalnego Domu
Pomocy Społecznej w Lisówkach. Prace obejmuj tak e przebudow i nadbudow
istniej cego budynku przy projektowanej windzie.
1.2. Kolejno wykonywanych robót jest uwarunkowana technologi oraz uwzgl dnia fakt
u ytkowania obiektu podczas prac. Wszystkie prace s ze sob powi zane, nale y
prace wykonywa w kolejno ci przedstawionej w opisie technicznym.

2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych
2.1. Na terenie działki na której lokalizuje si inwestycj znajduj si istniej ce budynki
domu pomocy społecznej. drogi i chodniki oraz ziele – teren jest urz dzony. Teren
jest uzbrojony, na terenie znajduj si istniej ce drogi wewn trzne zapewniaj ce
dojazd do budowy.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mog

stwarza
zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi:
3.1. Budynek znajduje si na terenie domu pomocy społecznej. Przed przyst pieniem do
jakichkolwiek prac budowlanych nale y teren budowy ogrodzi ogrodzeniem
tymczasowym, zabezpieczaj cym przed dost pem osób postronnych. Nale y
umie ci wła ciwe tablice ostrzegawcze informuj ce o zakazie wst pu na teren
budowy. Dojazd do budowy, transport materiałów b dzie odbywał si poprzez teren
Domu Pomocy Społecznej – nale y zachowa szczególn ostro no .

4. Wskazanie dotycz ce przewidywanych zagro e wyst puj cych podczas realizacji robót
budowlanych, okre laj ce skal i rodzaje zagro e oraz miejsce i czas ich wyst pienia
a) Roboty rozbiórkowe – zagro enia: prace na wysoko ci, transport pionowy elementów
budowlanych, hałas i pylenie, zagro enie urazami mechanicznymi podczas prac
rozbiórkowych. Nale y zachowa szczególn ostro no , popart opini konstruktora
budynku, przy wykonywaniu prac rozbiórkowych. Prace rozbiórkowe nale y
wykonywa etapowo, stopniowo rozbieraj c drobne fragmenty nie dopuszczaj c do
upadku z wysoko ci du ych odłamków.
b) roboty ziemne – nale y wykona mechanicznie lub r cznie, po wytyczeniu
geodezyjnym planowanego obiektu, zgodnie z rzutem fundamentów. Przed
rozpocz ciem prac w wykopie, skarpy wykopów nale y zabezpieczy szalunkami
przed osuni ciem.
Wykopany urobek nale y odkłada w odległo ci > 1,0 m od kraw dzi wykopu.
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne nale y ogrodzi i
umie ci napisy ostrzegawcze.
Ka dorazowe rozpocz cie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.
Ruch rodków transportowych obok wykopów powinien odbywa si poza granic
klina naturalnego odłamu gruntu.
Nale y zachowa szczególn ostro no
podczas wykonywania prac ziemnych w
pobli u istniej cego budynku przylegaj cego elewacj wschodni do terenu
inwestycji.
c) roboty zbrojarskie i betoniarskie
W przygotowanych wykopach i w szalunku na warstwie podbetonu uło y zbrojenie
wykonane zgodnie z projektem. Chodzenie po uło onych elementach zbrojenia jest
zabronione. Podczas wylewania masy betonowej do szalunku i przygotowanego
deskowania nale y zadba o stopniowe i równomierne jej rozprowadzenie i wła ciwe
zawibrowanie.
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d)

roboty murarskie i tynkarskie
Roboty wykonywane na wysoko ci powy ej 1m nale y wykonywa z pomostów
rusztowa .
Pomost rusztowania do robót murarskich powinien znajdowa si
poni ej
wznoszonego muru na poziomie co najmniej 0,5 m od jego górnej kraw dzi.
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
Chodzenie po wie o wykonanych murach, płytach, stropach, podci gach i
niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie si poza kraw dzie konstrukcji bez
dodatkowego zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest zabronione.
Rozszalowywanie stropów monolitycznych i podci gów nie wcze niej ni 28 dni po
zalaniu.
e) rusztowania i ruchome podesty robocze
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by wykonane zgodnie z
dokumentacj producenta albo projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy monta u i demonta u rusztowa oraz monterzy ruchomych
podestów roboczych powinni posiada wymagane uprawnienia.
Rusztowania nale y ustawia na podło u ustabilizowanym i wyprofilowanym ze
spadkiem umo liwiaj cym odpływ wód opadowych.
Rusztowanie z elementów metalowych powinno by uziemione i posiada instalacj
piorunochronn .
f) roboty na wysoko ci
Osoby przebywaj ce na stanowiskach pracy, znajduj ce si na wysoko ci co
najmniej 1m od podłogi lub ziemi powinny by zabezpieczone przed upadkiem z
wysoko ci – balustrad o wysoko ci 1,1 m.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie zapewnione mocowanie
ko cówki linki bezpiecze stwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy
poziomej, zamocowanej na wysoko ci około 1,5 m wzdłu zewn trznej strony
kraw dzi przej cia. Długo
linki bezpiecze stwa, szelek bezpiecze stwa nie
powinna by wi ksza ni 1,5 m.
g) roboty ciesielskie
cie le powinni by wyposa eni w zasobniki na narz dzia r czne, uniemo liwiaj ce
wypadanie narz dzi oraz nie utrudniaj ce swobody ruchu. R czne podawanie w
pionie długich przedmiotów, a w szczególno ci desek lub bali jest dozwolone
wył cznie do wysoko ci 3,0 m. Nie wolno magazynowa belek drewnianych poprzez
opieranie ich w pionie o ciany lub rusztowania.
Roboty ciesielskie monta owe wykonuje zespół licz cy co najmniej trzy osoby.
h) roboty dekarskie i izolacyjne
Kotły do podgrzewania masy bitumicznej powinny by zaopatrzone w pokrywy, oraz
wypełnione nie wi cej ni do ¾ ich wysoko ci.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
5.1. Pracownicy wykonuj cy roboty rozbiórkowe winni zosta przeszkoleni w zakresie
rozpoznawania i pouczeni w zakresie typów i budowie elementów konstrukcyjnych i
wyko czeniowych wyst puj cych w tym obiekcie.
5.2. Pracownicy wykonuj cy prace na dachu powinni by przeszkoleni i dopuszczeni do
wykonywania robót na wysoko ci.
5.3. Pracownicy prowadz cy prace na rusztowaniach powinni by przeszkoleni i
dopuszczeni do wykonywania tego typu robót.
5.4. Pracownicy u ywaj cy elektronarz dzi stwarzaj cych ryzyko urazu (pilarki, szlifierki
k towe, wiertarki, przycinarki płytek, młoty elektryczne itp.), oraz nara eni na
odpryski i zapylenie winni by przeszkoleni w zakresie bezpiecznego posługiwania
si tymi narz dziami i przebywania w strefie ryzyka odprysków i zapylenia.
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5.5. Pracownicy maj cy kontakt z substancjami chemicznymi o potencjalnym zagro eniu
(np.: kleje, farby, rozpuszczalniki, masy szpachlowe itp.) winni by przeszkoleni w
zakresie bezpiecznego posługiwania si tymi substancjami (w szczególno ci ich
mieszania i nakładania na miejsce docelowego przeznaczenia), a tak e
post powania w sytuacji zagro enia (np. dostania si takiej substancji do oczu).
5.6. Inne – wynikaj ce z potencjalnych zagro e
6. Wskazanie
rodków
technicznych
i
organizacyjnych,
zapobiegaj cych
niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagro enia zdrowia lub w ich s siedztwie, w tym zapewniaj cych
bezpieczn i sprawn komunikacj , umo liwiaj c szybk ewakuacj na wypadek
po aru, awarii i innych zagro e :
6.1. Stosowanie indywidualnych rodków ochrony (kaski, r kawice ochronne, okulary
ochronne, odchylne osłony twarzy zabezpieczaj ce przed odpryskami, maski
przeciwpyłowe, ochraniacze na uszy chroni ce przed hałasem, pasy i szelki
asekuracyjne do pracy na wysoko ci, bezpieczne obuwie robocze).
6.2. Oznakowanie i zabezpieczenie miejsc składowania gruzu, kasetonów elewacyjnych,
balustrad i innych materiałów mog cych stwarza niebezpiecze stwo urazu ciała.
6.3. Zapewnienie szybkiego dost pu do ka dego stanowiska pracy.
6.4. Zapewnienie dost pu do bie cej wody na wypadek konieczno ci przepłukania oczu
lub spłukania skóry.
6.5. Wyposa enie zaplecza budowy w punkt pierwszej pomocy przedmedycznej,
wyposa ony w apteczk z podstawowymi rodkami opatrunkowymi.
6.6. Stały dost p do telefonu umo liwiaj cy nagłe wezwanie pomocy lekarskiej.
6.7. Prace rozbiórkowe nale y wykonywa etapowo, stopniowo rozbieraj c drobne
fragmenty nie dopuszczaj c do upadku z wysoko ci du ych odłamków.
6.8. Zabrania si gromadzenia materiałów budowlanych i pochodz cych z rozbiórki na
płycie tarasowej, balkonach i połaciach dachu.
6.9. Prace prowadzone na dachu winny by prowadzone ka dorazowo przez co najmniej
dwóch pracowników, wzajemnie si asekuruj cych.
6.10. Rusztowania robocze nale y uziemi wykonuj c przył cza do istniej cego uziomu
budynku w miejscach zł cz kontrolnych. Zabrania si prowadzenia prac oraz
przebywania na dachu podczas burzy.
6.11. Spełnienie ogólnych warunków BHP wynikaj cych ze specyfikacji prac budowlanych
(odzie ochronna dostosowana do warunków atmosferycznych, napoje chłodz ce,
ciepłe posiłki regeneracyjne, stanowiska ogrzewania si pracowników pracuj cych w
niskich temperaturach na przestrzeni otwartej), pomieszczenia socjalne, sanitariaty.
6.12. Pracownicy gospodarstwa winni by poinstruowani w zakresie bezpiecznego
poruszania si po terenie w trakcie prowadzonych prac; nale y wyra nie
oznakowywa i wygradza rejony, w których prowadzone b d roboty oraz
prowadzony transport materiałów, wyznacza bezpieczne przej cia i miejsca
dozwolonego pobytu.
6.13. Inne – wynikaj ce z potencjalnych zagro e .

7. Wszystkie

prace rozbiórkowe, budowlano-monta owe i wyko czeniowe nale y
wykonywa zgodnie z obowi zuj cymi w tym zakresie normami i przepisami BHP, pod
nadzorem osób uprawnionych do kierowania tymi robotami i kontrolowania jako ci ich
wykonania.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie (umowa).
Obowiązujące przepisy i normy.
Uzgodnienia z Inwestorem – notatka służbowa z 05.05.2015.
Mapa zasadnicza do celów projektowych (plan sytuacyjno-wysokościowy z sieciami).
Wizja lokalna.
Branża architektoniczna.
Przykładowy rysunek dyspozycyjny dźwigu.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt szybu dźwigowego wraz z dostawą i montażem
dźwigu szpitalnego w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, gmina Dopiewo.

3. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA INWESTYCJI
Nazwa:
Adres budowy:
Inwestor:
Wykonawca robót:

Dom Pomocy Społecznej
Lisówki, gm. Dopiewo
Powiat Poznański
wyłoniony w przetargu publicznym

4. DANE OGÓLNE O OBIEKTACH
Dane ogólne:
• wymiary konstrukcyjne w planie nowego szybu: 3,31 x 2,86 m
• wysokość nowego szybu w kalenicy: < 12 m
• ilość kondygnacji obsługiwanych:
3
Konstrukcja:
a) tradycyjna – ściany zewnętrzne murowane z cegły silikatowej, tynkowane
b) przebudowana więźba dachowa stalowo-drewniana indywidualna
c) nadproża, wieńce i rdzenie żelbetowe nowego szybu: monolityczne
d) ściany fundamentowe nowego szybu – wylewane żelbetowe
e) płyta nadszybia – żelbetowa wylewana
f) połaci dachowe nowego szybu – więźba drewniana, pokrycie papowe
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5. ZAKRES ROBÓT
• roboty ziemne – wykopy podszybia i „podchwycenie” odcinkami 0,5 m
starych ław fundamentowych na styku z nowym podszybiem
• roboty zbrojarskie, betonowe i izolacyjne
• deskowanie elementów żelbetowych
• murowanie ścian szybu z cegły silikatowej i wykonanie lekkich ścianek wewn.
• wykonanie lekkich ścianek dojścia do szybu
• wykonanie nadproża i wieńców żelbetowych obwodowych szybu
• wykonanie nowej konstrukcji stalowej dojścia da szybu w poziomie poddasza
• osadzenie murłat przez przykręcenie do kotew wypuszczonych z wieńca
żelbetowego
• wykonanie więźby dachowej drewnianej z deskowaniem i papą
• montaż dźwigu szpitalnego
• tynki wewnętrzne i zewnętrzne
• wykonanie pokrycia papowego dachu
• wykonanie opierzeń, rynien i rur spustowych
• wykonanie instalacji elektrycznych
• osadzanie drzwi i wymalowania
• naprawa przyległego chodnika
• roboty końcowe zewnętrzne

6. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE KONSTRUKCYJNE
•
•
•
•

strefa śniegowa - II.
strefa wiatrowa - I.
budynek ogrzewany - z izolacją termiczną
głębokość posadowienia minimum 0,8 m ppt;

7. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:
•
•
•

Płyta denna części podziemnej (podszybia) wykonać o grubości 30 cm; zbroić
prętami Ø 12 ze stali klasy A-III (34GS) Beton C-25/30 (d.B-30). Otulina zbrojenia
płyt dennej: 5 cm. Podbeton C-8/10 (B-10).
Ściany fundamentowe: zbroić prętami Ø 12 ze stali klasy A-III (34GS) i
strzemionami A-0 ( St0S). Beton C-25/30 (d.B-30).
Izolacje przeciwwilgociowe:
Izolacje poziome: roztwór asfaltowy gruntujący i papa asfaltowa 1x
termozgrzewalna.
Izolacje pionowe: powłoka z roztworów asfaltowych: gruntujący +2x półgęsty
Warstwa ochronna z folii kubełkowej – ściany fundamentowe.
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Ściany nośne wymurować z cegły silikatowej kl.15 grubości 24 na zaprawie
cementowo-wapiennej tradycyjnej kl. 5
Nadproża drzwiowe wykonać jako monolityczne żelbetowe z betonu klasy C25/30
(d. B30)
Wieniec żelbetowy obwodowy wykonać jako monolityczny żelbetowy z betonu
C25/30 (d. B30);
Izolacje termiczne i warstwy pokrycia dachu – wg opisu architektury.
Murłatę i belkę podwalinową drewnianą 12x12 cm mocować do wieńca co 0,80 m
kotwą Ø 12 długości zakotwienia min.16 cm – mocowanie murłaty do wieńca
obwodowego z przesunięciem mocowania belek więźby do murłaty (dot. dachu
nadszybia). Belka kalenicowa i belki narożne 12x14 cm. Słupki drewniane 12x12
cm. Drewno kl. C27.
Więźba dachowa dachu nad dojściem do szybu z drewna klasy min. C27.
Rozstaw krokwi więźby dachowej 90 cm. Krokwie mocowane do konstrukcji
stalowej przez bale drewniane 7,5x5 cm (bale mocowane do konstrukcji stalowej
przez złącza).
Krokwie i jętki o profilu 14 x 8 cm. Belki koszowe 12x14 cm. Deskowanie 25 mm.
Elementy więźby dachowej należy połączyć na gwoździe i wcięcia ciesielskie oraz
na złącza.
Przed pracami montażowymi więźby dachowej drewno należy zaimpregnować
środkiem przeciwgrzybowym oraz przeciwogniowym.
Wszystkie elementy drewniane więźby dachowej, stykające się z murem lub
żelbetem, należy zabezpieczyć 2 warstwami papy asfaltowej.

8. OGÓLNA TECHNOLOGIA ROBÓT
•
•
•

Roboty prowadzone będą ręcznie i za pomocą środków małej mechanizacji.
Ze względu na lokalizację robót (Dom Pomocy Społecznej) roboty prowadzić z
wydzielonego placu budowy.
Transport materiałów drogami ogólnie dostępnymi.

9. PRZESZKODY TERENOWE I TECHNICZNE
czynny teren domu pomocy; na zewnątrz i wewnątrz mogą przebywać osoby o
ograniczonej sprawności i komunikatywności
dom będzie wyłączony z eksploatacji w bardzo ograniczonym zakresie – jedynie
wynikającym z wymogów bhp
obiekt jest ogrzewany – wszystkie przegrody tymczasowe w miejscach otwarcia
budynku do przebudowy muszą mieć izolację termiczną
przebudowa połaci dachowej będzie wymagała utrzymywania ciągłych zabezpieczeń
przed opadami atmosferycznymi
bezpośrednie sąsiedztwo fundamentów istniejącego obiektu będzie wymagało
„podchwycenia” starych ław do poziomu spodu szybu

nazwa firmy

OPIS TECHNICZNY
obiekt:
Dom Pomocy Społecznej
Lisówki, gm. Dopiewo

temat:

BUDOWA SZYBU DŹWIGOWEGO WRAZ

data

07.2015
tom:
2
zeszyt:
1

Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM DŹWIGU SZPITALNEGO
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nr projektu:
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10. ORGANIZACJA ROBÓT I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OBIEKTU PRZED
ROZPOCZĘCIEM ROBÓT
wykonawca robót organizuje zaplecze i wygradza teren robót
przygotować tablice ostrzegawcze dotyczące bezpieczeństwa
przygotować urządzenia i przyrządy pomocnicze
zorganizować brygadę roboczą oraz zapoznać ją z przebiegiem robót
zapewnić odbiór pojemników i kontenerów na odpady
wyznaczyć strefę niebezpieczną szerokości 6 m w terenie i w obrębie budynku,
w której nie wolno przebywać osobom postronnym

11. DOBÓR SPRZĘTU
Odpady budowlane będą segregowane i składowane we właściwych pojemnikach.
Pojemniki na odpady budowlane segregowane:
1) gruz ceglany i betonowy
2) drewno
3) elementy stalowe (złom)
4) odpady niebezpieczne (farby, chemikalia etc.)
Rusztowania – używać wyłącznie rusztowań systemowych.
Wywóz materiałów drogą wewnętrzną.

12. UWAGI BHP
♦ Podczas prowadzenia robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych
przestrzegać przepisów BHP zawartych w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.
401).
♦ Bezwzględnie przestrzegać noszenia kasków.
♦ Podczas prac na wysokości stosować szelki bezpieczeństwa.
♦ W związku z prowadzeniem robót na terenie czynnego domu pomocy należy
wygrodzić teren budowy/robót każdorazowo uzgadniając sposób i czas
wygrodzenia, ustawienia daszków ochronnych oraz innych zabezpieczeń bhp
z Dyrekcją Domu Pomocy. W miejscach ruchu osób postronnych przestrzegać
zasady zamykania na klucz dodatkowych drzwi tymczasowych dojścia do
placu budowy/robót z każdej kondygnacji oraz ustawić tablice ostrzegawczoinformacyjne o tematyce BHP:
a) „Teren budowy - wstęp wzbroniony”
b) „Uwaga! Przejście niebezpieczne”
c) „Uwaga! Roboty rozbiórkowe. Wstęp wzbroniony!”

APUS Projekt
Piotr Jasiniak
Jednostka projektowa
Pracownia Architektoniczna APUS Projekt Piotr Jasiniak
ul. Wiślana 15A, 60-401 Poznań

Zamawiający

POWIAT POZNAŃSKI
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Nazwa i adres obiektu
budowlanego -

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LISÓWKACH
ul. Leśne Zacisze 2, 62-070 Lisówki, gm. Dopiewo
działka geod. nr 284/21, obręb Trzcielin
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PROJEKT ELEKTRYCZNY OPIS TECHNICZNY
1. Zakres opracowania :
Projektuje się dobudowę windy osobowej do istniejącego budynku mieszkalnego domu
pomocy społecznej. Projektuje się windę obsługującą 3 kondygnacje istniejącego budynku:
parter, 1 piętro i poddasze. Projektuje się windę o wymiarach umożliwiających transport
osoby leżącej. Szczegóły w części architektonicznej i konstrukcji. Zakres opracowania
obejmuje zasilanie windy oraz niezbędne elementy wyposażenia.
2. Zasilanie windy:
Projektowana winda posiada następujące parametry techniczne: moc 11kW, napięcie
zasilania 400V, prąd szczytowy 32A, zabezpieczenie 50A.
Zasilanie windy projektuje się kablem YKY 5x16 mm2 z rozdzielni głównej obiektu. Kabel
układać na zewnątrz budynku w wykopie na głębokości 0,8 m. Trasa kabla została pokazana
na planie PZT w części architektonicznej projektu. Kabel wprowadzić do szybu windowego
z poziomu gruntu i podłączyć do rozdzielnicy windy dostarczanej przez jej producenta.
Lokalizacja została pokazana na przekrojach.
Kabel podłączyć do RG sekcja 1 obw. 10 podstawa 63A, zabezpieczenie Gg50A
Sprawdzenie zabezpieczenia kabla
Połączenia

Pinst
kW

Kz

cosF

Pszcz
kW

Qszcz
kVAr

Sszcz
kVA

Wsp równom

Iobc
A

Izab
A

RG-winda

11,0

1

0,94

11,0

4,0

11,7

1

35,0

50

Typ kabla

Długość
m

War 1
Iobc

Izab

Idop

War 2
1,6 Izab

1,45 Idop

35,0

50,0

72,0

80,0

104,4

YKY 5X16

135

delta U I dop kabla Rkab
%
A
om/km
2,5

72

1,17

3. Instalacje elektryczne w przedsionkach:
W przedsionkach zamontować oprawy nastropowe 2x54W zgodnie z rzutami na
poszczególnych piętrach. Wymagany poziom natężenia oświetlenia 200lx. Oprawy
podłączyć do istniejących obwodów korytarzy. Załączanie opraw wyłącznikiem przy
drzwiach. W przedsionkach zamontować oprawy oświetlenia awaryjnego ledowe o mocy 3W,
charakterystyce otwartej, praca ciemna czas podtrzymania min 1h. Oprawy włączyć
w obwody opraw awaryjnych na korytarzu.
4. Instalacje elektryczne w szybie windowym:
Na poszczególnych poziomach zamontować oświetlenie szybu windowego zgodnie z planem
przekroju. W dolnej części szybu zamontować gniazdo serwisowe 230V/16A IP44. Dokładną
lokalizację tych elementów uzgodnić z dostawcą windy na podstawie DTR urządzenia.
W dolnej części windy zamontować otok wewnętrzny z bednarki FeZn 24x5. Bednarkę
podłączyć z uziemieniem budynku.
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5. Instalacje odgromowe:
Na dachu windy zamontować zwody poziome wykonane drutem FeZn ∅ 8. Zwody pionowe
wykonać tym samym drutem i podłączyć do uziomu otokowego budynku przez złącze
kontrolne. Zwody poziome połączyć z istniejąca instalacją odgromową na dachu..
6. Ochrona przeciwporażeniowa:
Obwody podstawowe w projektowanym budynku wykonane będą w układzie TN-S.
Dodatkową ochronę przed porażeniem stanowić będzie szybkie wyłączenie za pomocą
wyłączników szybkich i różnicowoprądowych o prądzie wyzwolenia 30 mA. Podstawową
ochronę od porażeń stanowić będzie obudowa izolacyjna stosowanych urządzeń
elektrycznych. Podłączenie i kontrola sieci powinna zostać wykonana przez osobę
posiadającą odpowiednie uprawnienia.
7.
Uwagi ogólne
7.1
Wymogi dotyczące standardów i jakości
Rozwiązania materiałowe oraz przyjęte elementy i technologie – określone w niniejszej
dokumentacji – wyznaczają standard, który winien być zrealizowany przy ścisłym
zastosowaniu tych materiałów, elementów i technologii lub przy zastosowaniu materiałów,
elementów i technologii równoważnych pod względem własności technicznych,
wymiarowych, wszystkich innych użytkowych, organoleptycznych (faktura, kolorystyka,
wzornictwo elementów widocznych), poziomu designu i estetyki.
Przy wykonywaniu robót budowlano-instalacyjnych należy stosować wyłącznie materiały,
wyroby i elementy oraz wbudowywać urządzenia dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie na obszarze RP zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego,
BHP, Dozoru Technicznego, wymogów sanitarnych i innych obowiązujących przepisów.
7.2
Szczegółowe uwagi i zastrzeżenia
Nie wyklucza się wystąpienia nierozpoznanych elementów lub utrudnień wykonawczych,
które mogą pojawić się w trakcie robót. W takich sytuacjach może zajść konieczność
odpowiedniego korygowania ustaleń projektowych, co powinno zawsze następować z
udziałem Inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta pełniącego nadzór
autorski.
Wszelkie przejścia instalacji przez strefy pożarowe uszczelnić masą ppoż.
Zabrania się uszkadzania murowych, żelbetowych i stalowo-żelbetowych ustrojów
konstrukcyjnych budynku (ścian i słupów).
Opracowanie :
Kazimierz Nowicki
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1. Dane ogólne

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania niniejszego projektu budowlano wykonawczego jest przebudowa
wewnętrznej kanalizacji telefonicznej i wewnętrznego kabla telefonicznego oraz montaż automatyki
drzwi pożarowych przedsionka windowego w związku z budową szybu windowego wraz z dostawą i
montażem dźwigu szpitalnego w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.
Przebudowa kanalizacji kablowej związana jest z powstałą kolizją nowobudowanej windy dla osób
niepełnosprawnych. Montaż automatyki drzwi pożarowych związany jest koniecznością uszczelnienia
strefy przedsionka windowego.

1.2. Inwestor
Powiat Poznański
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

1.3. Wykonawca dokumentacji
APUS Projekt
Piotr Jasiniak
ul. Wiślana 15A
60-401 Poznań
NEST
ul. Zacisze 4
60-185 Skórzewo

strona 2

APUS Projekt
Piotr Jasiniak
BUDOWA SZYBU DŹWIGOWEGO WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM DŹWIGU SZPITALNEGO W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W LISÓWKACH Dz. geod. nr 284/21, obręb Trzcielin, ul. Leśne Zacisze 2, 62-070 Lisówki, gm. Dopiewo

1.4. Adres budowy
Dom Pomocy Społecznej
ul. Leśne Zacisze 2
62-070 Lisówki
gm. Dopiewo

1.5. Podstawa opracowania
Podstawą opracowania niniejszego projektu jest:
• zlecenie na wykonanie projektu budowlano wykonawczego
• warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
• uzgodnienia robocze z właścicielami
• normy i przepisy

1.6. Zakres opracowania
Zakres rzeczowy niniejszego opracowania obejmuje:
• demontaż studni kablowej SKR1 – 1 sztuka
• montaż studni kablowej SK1 – 1 sztuka
• demontaż kanalizacji kablowej – 5,0m
• montaż kanalizacji kablowej – 6,0m
• montaż przepusty kablowego
• przełożenie kabla telekomunikacyjnego 70 parowego -1 szt.
• montaż systemu automatyki drzwi pożarowych w holu windowym – 1 kpl.

1.7. Warunki ogólne
Specyfikacje, opisy i rysunki uwzględniają oczekiwany przez Inwestora standard dla materiałów,
urządzeń i instalacji. Rysunki i część opisowa są w dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się.
Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie ujęte w specyfikacji winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku
wątpliwości co do interpretacji niniejszej dokumentacji, wykonawca przed złożeniem oferty powinien ją
wyjaśnić z Inwestorem oraz w uzasadnionych przypadkach z Projektantem.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i
posiadać stosowne deklaracje zgodności lub posiadać znak CE.
Do zakresu prac wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg. obowiązujących
norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca
winien załączyć również deklaracje kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem i
niniejszej dokumentacji.
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2. Opis techniczny przebudowa przyłącza telefonicznego

2.1. Stan istniejący
Na terenie obiektu Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach istnieje wewnętrzna kanalizacja
teletechniczna wielootworowa ze studniami typu SKR1 i SKR2. Stan kanalizacji jest dobry, rury są
drożne. W przedmiotowej kanalizacji kablowej rozprowadzona jest wewnętrzna instalacja telefoniczna
do poszczególnych obiektów ośrodka. W obiektach kable zakończone są w puszkach telefonicznych t
na łączówkach rozłącznych zabijanych mechanicznie.

2.2. Stan projektowany
W związku z budową nowej windy dla osób niepełnosprawnych w budynku DPS konieczna jest
przebudowa kanalizacji kablowej – podejścia do obiektu wraz z przełożeniem kabla 70 parowego.
W tym celu należy wybudować nową studnie kablową typu SK1 (500x500) z włazem typu lekkiego,
przy ścianie nośnej korytarza budynku DSP od strony zewnętrznej w części balkonowej sali chorych.
Pomiędzy projektowaną studnią kablową SK1 a istniejąca SKR2 należy wybudować kanalizację
kablową jednootworową z rury średnicy fi 110 układaną w odległości minimum 0,5m od
projektowanego fundamentu windy. Pomiędzy projektowaną wnęką kablową (szafką wnękową) o
wymiarach 500x500 wykonaną w ścianie korytarza prowadzącego do windy, a projektowaną studnią
SK1 należy wykonać przepust kablowy metodą przewiertu o średnicy 100mm. Od szafki wnękowej do
istniejącej puszki rozdzielczej należy wykonać przepust kablowy w rurze o fi 50 pod tynkiem.
W tak wykonanym podejściu kanalizacyjnym do budynku (telekomunikacyjnej puszki rozdzielczej)
należy przełożyć 70p kabel telefoniczny typu XzTKMXpw 35x4x0,5.
W celu zachowania przez cały czas prowadzonych prac budowlanych i instalacyjnych łączności
telefonicznej przełożenie kabla telefonicznego należy wykonać bezprzerwowo poprzez ułożenie
nowego odcinka kabla telekomunikacyjnego pomiędzy puszką rozdzielczą i studnią kablowa SKR2 i
wykonaniu złącz równoległych.

2.2.1.

Budowa kanalizacji kablowej

Przebieg trasowy projektowanej kanalizacji kablowej pokazany został na załączonych rzutach
architektonicznych.
Kanalizację kablową należy wybudować zgodnie z obowiązującymi normami i rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r.
Wytyczenie trasy przebudowywanej kanalizacji kablowej powinno być wykonane przez służby
geodezyjne.
Projekt przewiduje wybudowanie kanalizacji kablowej 1 otworowej z rur typu giętkiego o zwiększonej
wytyczy małości fi 110, układanych na głębokości min 0,6m od poziomu terenu. Podczas budowy
szerokość wykopu nie powinna przekraczać 0,5m.
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Kanalizacja powinna być układana ze spadkiem 0,1-0,3 % w kierunku jednej ze studni. Rura powinna
być układana na podsypce z piasku, o grubości co najmniej 10 cm. Zasypywanie rur należy
wykonywać warstwą piasku a grubości minimum 5,0 cm, a następnie przesianej ziemi o grubości co
najmniej 30 cm, przy czym ziemia z tej warstwy nie może zawierać gruzu i kamieni o średnicy (frakcji)
powyżej 5cm.
Celem uniknięcia osiadania gruntu w części wykopu pod kanalizację kablową, teren ten winien być
zagęszczony przy użyciu np. wibratora, do stopnia zagęszczenia 0,95÷0,98.
Nad rurami kanalizacji kablowej w połowie pomiędzy nawierzchnią a rurami, na podsypce z piasku
ułożyć należy folię ostrzegawczą koloru pomarańczowego.
Na projektowanych przęsłach kanalizacji kablowej przewidziano wybudowanie typowych
(prefabrykowanych) studni kablowych typu SK1 .
Uwaga: Lokalizacja studni kablowych SK1 na rzucie architektonicznym umożliwia posadowienie w/w
studni . Jednakże ze względu na wyjątkowe posadowienie studni przy fundamencie, nie wyklucza się
konieczności zmiany wymiarów projektowanych studni kablowych i wykonaniu ich z bloczków
betonowych. Decyzje o sposobie budowy studni kablowej należy ustalić na etapie wykonawstwa po
wykonaniu wykopów pod studnie kablowe w skazanych miejscach.
Ze względu na występowanie na terenie DPS instalacji gazowej pokrywa studni musi posiadać kratkę
wentylacyjną.
Po realizacji niniejszego projektu, na istniejących i projektowanych ciągach kanalizacji kablowej,
końce rur kanalizacji w studniach kablowych należy uszczelnić.
Teren wykopów należy przywrócić do stanu pierwotnego z zachowaniem jednolitego wyglądu.

Uwaga:
W związku z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace przy budowie kanalizacji kablowej
powinny być wykonywane ręcznie.
Kanalizację kablową należy budować przy zachowaniu normatywnych odległości od innych urządzeń
uzbrojenia nad i podziemnego, zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami branżowymi oraz ustaleniami z
właścicielami bądź użytkownikami terenów, przez które przebiegać będą projektowane urządzenia. W
szczególności należy dokonać geodezyjnego wytyczenia tras kablowych.
W trakcie realizacji niniejszego projektu należy stosować się do obowiązujących norm branżowych w
telekomunikacji, wytycznych technicznych budowy oraz przepisów BHP.

2.2.2.

Wprowadzenia kanalizacji do budynku

Kanalizacja kablowa wprowadzana do budynku powinna być ułożona ze spadkiem nie mniejszym od
0,5 % w kierunku studni kablowych.
W budynku DPS rury kanalizacji kablowej powinny być zakończone w projektowanej wnękowej
szafce rewizyjnej 500x500 zamykanej drzwiczkami. Przepust kablowy należy wykonać metodą
wiertniczą.
Pomiędzy szafką wnękową a telekomunikacyjną puszką rozdzielczą należy ułożyć rurę o średnicy fi
50 pod tynkiem. Rurę należy ułożyć bez zbędnych zagięć. Rurę pod tynkiem należy układać
łagodnymi łukami wprowadzając ją do puszki rozdzielczej.
Po wybudowaniu kanalizacji kablowej końce rur należy uszczelnić. Rury wchodzące do obiektu
powinny zostać uszczelnione systemem zapewniającym wodo i gazoszczelność.
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2.2.3.

Przebudowa kabla telekomunikacyjnego 70

parowego
W celu przełożenia kabla 70 parowego należy:
• Wciągnąć w nowo projektowane podejście kablowe (pomiędzy SKR2 i puszką rozdzielczą )
odcinek kabla typu XzTKMXpw 35x4x0,5
• W puszce rozdzielczej kabel zakończyć na istniejących łączówkach LSA
• W studni kablowej na istniejącym kablu należy wykonać złącze równoległe w celu zachowania
łączności telefonicznej, Projektowane złącza kablowe należy wykonać wykorzystując łączniki
listwy 25 parowe i mufy osłonowe.
• wykonać pomiary

2.3. Zagospodarowanie terenu

Projektowana w niniejszej dokumentacji kanalizacja kablowa nie spowoduje konieczności zmiany
obecnego planu zagospodarowania terenu (również w przyszłości).
Po zrealizowaniu prac ziemnych objętych niniejszym projektem wykonawca zobowiązany jest
doprowadzić teren do stanu pierwotnego z zachowaniem pierwotnych jego funkcji.
W przypadku budowy studni kablowych szerokość zajmowanego pasa terenu wykorzystywanego w
trakcie budowy nie będzie przekraczać 3,0 m., a w przypadku układania rur kanalizacji kablowej 0,5
m.

2.4. Ochrona środowiska

Projektowane studnie kablowe, kanalizacja kablowa i ułożony w nim kabel nie mają wpływu na stopień
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wód i gleby. Kanalizacja kablowa będzie układana bez
konieczności wycinania drzew, z zachowaniem obowiązujących normatywnych odległości od innych
urządzeń podziemnych, w przypadku ich zbliżeń i skrzyżowań.
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3. Opis techniczny montażu systemu automatyki drzwi
pożarowych w holu windowym
Budynek DPS Lisówki w którym projektuje się budowę windy dla osób niepełnosprawnych
wyposażony jest w system sygnalizacji pożaru. W związku z budową windy, która zgodnie z
obowiązującym scenariuszem pożarowym musi zjechać na piętro ewakuacyjne system SSP należy
rozbudować o 2 moduły kontrolno-sterujące. Pierwszy moduł sterować będzie automatyką windy.
Drugi moduł sterować będzie centralą automatyki drzwi pożarowych w projektowanych holach
windowych

3.1. Moduły kontrolno sterujące
Lokalizację montażu modułów kontrolno-sterujących przedstawiono na załączonych rzutach
architektonicznych. Moduły wejść wyjść należy zainstalować na parterze przy centralce drzwi
automatyki pożarowej i przy szafie automatyki windy. Moduły należy wpiąć w istniejącą pętle systemu
SSP. Okablowanie pętlowe należy wykonać kablem typu YTKSYekw 1x2x0,8 układanym pod tynkiem.
Sygnały sterujące do centralki i windy należy doprowadzić kablem niepalnym klasy PH układanym na
certyfikowanych uchwytach. Oprogramowanie modułów należy wykonać zgodnie z obowiązującym
scenariuszem i matrycą pożarową. Zakłada się że w przypadku zaistnienia alarmu II stopnia winda
zjedzie na piętro ewakuacyjne, a drzwi pożarowe zostaną zwolnione z trzymaków magnetycznych i
samoczynnie się zamkną, co spowoduje uszczelnienie strefy pożarowej.

3.2. Automatyka drzwi pożarowych
Zgodnie z wytycznymi architektonicznymi nowoprojektowana winda będzie posiadać wydzielone
przedsionki windowe. W celu ułatwienia komunikacji pensjonariuszom w czasie normalnego działania
DPS drzwi te będą otwarte przy pomocy trzymaczy magnetycznych. W skład systemu trzymaczy
magnetycznych będzie wchodzić centralka sterująca automatyką pożarową z kompletem trzymaczy i
przycisków zwalniających. Lokalizacja montażu elementów została przedstawiona na załączonych
rzutach architektonicznych. Okablowanie urządzeń należy wykonać zgodnie z przedstawionym
schematem ideowym załączonym w dokumentacji i DTR. Centralę należy zamontować nad drzwiami
powyżej 2,0m. Przyciski RPO należy zainstalować na wysokość 1,4m. Dokładna lokalizacje montażu
elementów należy ustalić z inwestorem na etapie realizacji Centralę należy zasilić napięciem 230V z
rozdzielni ppoż
Po wykonaniu instalacji wszelkie przejścia pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelnić do
odporności danego oddzielenia.
Zastosowane materiały ogniochronne muszą być atestowane i montowane zgodnie z instrukcją
producenta. Po wykonaniu uszczelnień odpowiednio je opisać podając typ uszczelnienia, jego
odporność ogniową i datę wykonania.
W projekcie zakłada się, że zaprojektowana centralka ma wystarczającą moc aby zasilić 3 komplety
trzymaczy drzwiowych. W przypadku zamiany typów trzymaczy drzwiowych na inne konieczne jest
przeliczenie bilansu mocy urządzenia.
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4. Uwagi końcowe
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Wszelkie uzasadnione zmiany, które wykonawca chciałby wprowadzić do projektu (na etapie
wykonawstwa) muszą być uzgodnione z autorem projektu.
Przeszkolenia pracowników obsługujących system słaboprądowych dokona wykonawca po
uruchomieniu systemu.
Po przekazaniu instalacji do eksploatacji, należy zlecić stałą konserwację urządzeń i
instalacji– jest to warunek niezbędny do uzyskania gwarancji na eksploatowane urządzenie.
Użytkownik zobowiązany jest do powiadomienia konserwatora systemu o wszelkich zmianach
przeznaczenia pomieszczeń, przebudowach itp. mających decydujące znaczenie w ich
zabezpieczeniu.
Wszelkie prace budowlano-montażowe związane z realizacją niniejszego projektu należy
wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz wytycznymi technicznymi, a w
szczególności przestrzegać przepisów BHP,
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim
Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację
zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać
obowiązujące przepisy.
Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji materiałowej , a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na
rysunkach a nie ujęte w specyfikacji materiałowej należy traktować tak jakby ujęte były w obu.
Wykonawca jest obowiązany do wykonania wszystkich prac w załączonym opisie technicznym
do projektu. Niezależnie od powyższego Wykonawca jest obowiązany do uzyskania dobrego
rezultatu końcowego. Wszelkie niezgodności, ewentualne braki lub niezgodności
interpretacyjne dokumentacji w zakresie instalacji słaboprądowych należy uzgadniać z
Inwestorem oraz Projektantem.
Do projektu powykonawczego dołączyć dokumentację DTR oraz niezbędne pomiary.
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