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Opis techniczny

I.

1.

Przedmiot projektu

Przedmiotem inwestycji jest remont pokrycia dachowego budynku ośrodka zdrowia,
wraz z pracami towarzyszącymi (wykonanie obróbek blacharskich i instalacji odgromowej,
wymiana orynnowania, uzupełnienie ubytków w tynkach kominów oraz inne prace i
czynności niezbędne do kompletnego i prawidłowego wykonania remontu pokrycia
dachowego budynku. Konstrukcja pozostaje bez zmian. Stan istniejący konstrukcji dachu jest
bardzo dobry.

2.

Inwestor

Inwestorem jest Zakład Komunalny w Kostrzynie ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn.

3.

Podstawa opracowania

• Zlecenie i umowa projektowa;
• Uzgodniony cel i zakres projektu ze zleceniodawcą
• Wizja lokalna w lipcu 2013 roku;

4.

Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Braci Drzewieckich 1a, w Kostrzynie.

5.

Zakres prac

Prace zabezpieczające:
• Wykonanie zadaszenia drewnianego pełnego nad wejściem do budynku
• Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
Prace rozbiórkowe:
•
•
•
•

Rozbiórka istniejących uszkodzonych i/lub zardzewiałych obróbek blacharskich
Rozbiórka istniejącego orynnowania
Zbić ze ścian kominów odparzony i uszkodzony tynk
Wywiezienie rozebranych elementów na odpowiednie składowisko
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Prace związane z remontem pokrycia:
• Pokrycie dachu jednowarstwowo papa termozgrzewalną wierzchniego krycia 250
o grubości 5,2 mm.
• Wykonanie odróbek blacharskich z blachy ocynkowanej przy kominach, murkach
ogniowych i starym wyjściu na dach
• Wykonanie orynnowania (rynien i rur spustowych)
• Uzupełnienie ubytków w tynkach kominów
• Zagruntować wykonane i przetarte tynki preparatami gruntującymi
• Odnowienie wentylatorów/kominków wentylacyjnych poprzez uzupełnienie
brakujących elementów oraz odmalowanie pozostałych farbą antykorozyjną
• Montaż instalacji odgromowej (zwodów poziomych i pionowych, prętów
odprowadzających i uziomu rurowego)
• Wykonanie pomiarów instalacji odgromowej
• Przedłużenie drabinki prowadzącej na dach

6.

Opis techniczny

Opis stanu istniejącego
Budynek jest dwukondygnacyjny niepodpiwniczony. Ściany zewnętrzne wykonano
metodą tradycyjną murowaną. Dach płaski dwuspadowy żelbetowy kryty papą o powierzchni
596 m2. Budynek pełni funkcję budynku instytucji publicznej.
Informacja o wpisie do rejestru zabytków.
Obiekt nie jest objęty ochroną konserwatorską.
Zagadnienia ochrony środowiska.
• Projektowany remont nie ma wpływu pogarszającego stan środowiska;
• Projektowane materiały do realizacji remontu należą do grupy materiałów
ekologicznych i naturalnych;
• W trakcie prac remontowych należy dbać o nie wprowadzanie do gruntu
jakichkolwiek odpadów, substancji szkodliwych i zanieczyszczeń.
Przeznaczenie i program użytkowy, charakterystyczne parametry:
Remont dotyczy jedynie położenia nowej warstwy poszycia dachu na warstwie
istniejącej, oraz wymianę obróbek blacharskich i orynnowania i nie powoduje żadnych zmian
funkcjonalnych, programowych, oraz parametrów i danych technicznych takich jak
powierzchnia zabudowy, kubatura, gabaryty budynków, długość, szerokość, wysokości
gzymsów, okapów.
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Forma

architektoniczna

i

funkcja

obiektu

budowlanego,

sposób

dostosowania

do krajobrazu i otaczającej zabudowy.
• Forma architektoniczna nie ulega zmianie.
• Projektowany remont nie ma wpływu na zmianę funkcji.
• Projektowany remont nie zmienia dostosowania obiektów do krajobrazu i otaczającej
zabudowy.
Warunki ochrony p.poż.
Projektowany remont pokrycia dachowego nie zmienia warunków ochrony p.poż.
budynku.
Ułożenie pokrycia dachu
Nową warstwę pokrycia należy położyć na warstwie istniejącej w sposób
zapewniający odpowiedni spływ wody. Powierzchnie należy uprzednio dokładnie oczyścić
z zanieczyszczeń i osuszyć. Na tak przygotowane pokrycie dachowe należy ułożyć warstwę
papy wierzchniego krycia. Papę należy zgrzewać na całej szerokości arkusza. Należy
zastosować papę wierzchniego krycia na osnowie z tkaniny poliestrowej o gramaturze
ok. 250g/m2 i grubości 5,2 mm.
Obróbki blacharskie
Należy wymienić obróbki blacharskie murków ogniowych, kominów (15 sztuk)
i wywiewek wentylacyjnych, oraz wykonać nową wokół starego wyjścia na dach. Obróbki
blacharskie z blachy gr 0.7mm galwanicznie ocynkowanej z obustronną powloką powinny
wystawać poza lico ściany na ok. 4 cm. Pionowe części obróbki komina powinny mieć
wysokość min. 25 cm i być szczelnie połączone z jego ścianą. Wszystkie wymiary należy zdjąć
z natury.
Wyposażenie dachu
• Rynny i rury spustowe.
Wykonać wymianę wszystkich elementów orynnowania. Zalecana średnica rynien
15 cm, spadki 0,5-2%.
• Instalacja odgromowa
Wykonać montaż zwodów poziomych nienaprężanych i zwodów pionowych z prętów
ocynkowanych o średnicy 6-10 mm.
Po pracach należy wykonać sprawdzenie ciągłości galwanicznej oraz pomiary
rezystencji uziemienia oraz protokół badań urządzenia piorunochronnego.
• Drabinka na dach
Należy przedłużyć górne końce podłużnic (bocznic) drabiny co najmniej 0,80 m nad
poziom wejścia – poszycia dachu. Przedłużenie wykonać z profili zbliżonych do konstrukcji
drabinki.
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Ustalenia dodatkowe
• przed rozpoczęciem robót należy zabezpieczyć elewację, przed uszkodzeniami
w trakcie remontu dachu.
• stosowane materiały budowlane, elementy oraz materiały powinny posiadać
świadectwa potwierdzające dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie na
terenie Polski;
• prace budowlano – montażowe należy prowadzić zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych.”
• w przypadku robót wymienionych w projekcie, a nie ujętych w przedmiarze robót
oferent winien dokonać własnych kalkulacji, i roboty te wchodzą w zakres robót
podstawowych.

Opracował:
Inż.. Radosław Piechnik
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7.

Informacja BIOZ
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
podczas realizacji inwestycji remontu pokrycia dachowego budynku

Budynek w trakcie prowadzenia robót remontowych będzie użytkowany zarówno przez
pracowników jak i interesantów. Należy zwrócić szczególna uwagę na właściwe
zabezpieczenie wejścia do budynku.
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych
W trakcie budowy wykonywane będą roboty o podwyższonym poziomie ryzyka stwarzające
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
a) związane z wykonywaniem robót na wysokości (pow. 5 m)
b) związane z właściwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek użytkowany
w trakcie wykonywania robót)
c) związane z możliwością wystąpienia złych warunków atmosferycznych
Ad. a) roboty niosące ryzyko upadku z wysokości ponad 5 m to wszelkie roboty wykonywane
powyżej 1 piętra (rozbiórkowe, dekarskie, tynkarskie). W trakcie tych robót mogą wystąpić
zagrożenia:
- upadek pracownika,
- upuszczenie narzędzia roboczego,
- upadek montowanego elementu lub materiału budowlanego.
Ad. b) z uwagi na eksploatację budynku w trakcie wykonywania robót istnieje możliwość
zagrożenie zdrowia osób przebywających w budynku, a także osób także osób wchodzących i
wychodzących z budynku. Ponadto na plac budowy mogą wejść osoby niepowołane.
Ad. c) przewidzieć zagrożenie związane z nagłym pogorszeniem się warunków
atmosferycznych – wystąpienie opadów deszczu, śniegu, wyładowań atmosferycznych,
wiatrów o prędkości powyżej 10 m/s zarówno w trakcie wykonywania robót jak i
przewidzianych przerw w pracy.
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym
z wykonywania robót budowlanych
Związane z wykonywaniem robót na wysokości
Należy zastosować pasy lub szelki bezpieczeństwa z krótkimi linami umocowanymi do stałych
elementów konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych albo prace wykonywać z pomostów
otoczonych barierami o wysokości 1,1 m. Pomosty mogą być stałe, rozbieralne lub
mechaniczne, ruchome.
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Związane z właściwym zabezpieczeniem placu budowy
Oznaczyć strefy niebezpieczne, zagrożone spadaniem przedmiotów, ustawiając bariery
ochronne, osłony, taśmy ostrzegawcze w przepisowych odległościach od budynku oraz
rozmieścić tablice ostrzegawcze. Wejścia do budynków oraz przejścia w strefie zagrożonej
zabezpieczyć daszkami ochronnymi z materiału dostatecznie wytrzymałego na przebicie
przez spadające przedmioty. Daszki winny być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła
zagrożenia, wysokość daszków min. 2,40 m, szerokość, co najmniej o 1 m większe od
szerokości przejścia.
Zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na
wypadek pożaru, awarii poprzez:
- określenia miejsca i sposobu oznaczenia dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych
- zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzętu p.poż.
- posiadać apteczkę ze środkami pierwszej pomocy.
Warunki atmosferyczne
W przypadku pogorszenia się warunków atmosferycznych – wystąpienia opadów deszczu
śniegu, wyładowaniami atmosferycznymi, silnego wiatru powyżej 10 m/s – roboty
budowlane należy przerwać
Uwagi końcowe
Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej
eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych winno być w pomieszczeniu.
Na budowie obowiązują standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia spraw socjalnobytowych.

Opracował:
Inż. Radosław Piechnik

MD-Projekt

II.

Załączniki
1.

Oświadczenie projektanta

Dotyczy:
Projektu budowlanego remontu pokrycia dachowego budynku przy ul. Braci
Drzewieckich 1a w Kostrzynie, gm. Kostrzyn, powiat poznański, województwo wielkopolskie
Ja, niżej podpisany, jako autor projektu budowlanego remontu pokrycia dachowego
w/w obiektu, działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.2004r. o zmianie ustawy –
Prawo budowlane (Dz. U. nr 93 z 30.04.2004r. poz. 888), oświadczam, że projekt budowlany
został sporządzony godnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis:

Inż. Radosław Piechnik

MD-Projekt

2.
Uprawnienia i zaświadczenie o przynależności projektanta
do WOIA
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3.

Dokumentacja fotograficzna

Położyć warstwę papy wierzchniego krycia na warstwach istniejących

Wykonać odróbki blacharskie z blachy ocynkowanej przy kominach,
murkach ogniowych i starym wyjściu na dach
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Odnowić kominki wentylacyjne poprzez uzupełnienie brakujących elementów
oraz odmalowanie pozostałych farbą antykorozyjną (cynkowanie ogniowe)

Wypełnić ubytki w tynkach kominów

Przedłużyć drabinę. Zdemontować istniejącą drabinę od miejsca przytwierdzenia drabiny do
elewacji. Długość przedłużenia ok. 1,80 m. Końcówki drabiny wyprofilować celem
bezpiecznego wejścia i zejścia z dachu.
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