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OPIS TECHNICZNY

1. Stan istniejący
Przedmiotowa działka nr 143/7, zlokalizowana jest w miejscowości Kiełp i jest
własnością Gminy Kijewo Królewskie. Na działce zlokalizowany jest przedmiotowy budynek
świetlicy, wiaty, plac zabaw, drogi dojazdowe, miejsca postojowe i chodniki. Działka uzbrojona
w przyłącze elektryczne, sieć wodociągową, szambo szczelne. Teren świetlicy ogrodzony
płotem drewnianym. Dojazd do działki od drogi powiatowej poprzez istniejący zjazd. Na
sąsiednich działka zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna i siedliskowa.
Przedmiotowy teren nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

2. Opis stanu istniejącego obiektu budowlanego
Przedmiotowy budynek świetlicy został wzniesiony w lata 90-tych XX. Budynek
jednokondygnacyjny niepodpiwniczony wykonany w technologii ramowej stalowej ze ścianami
osłonowymi

z

płyty

PW

i

dobudówka

w

technologii

murowanej

z

elementów

drobnowymiarowych pustaków gazobetonowych, docieplona warstwą styropianu, od wewnątrz
otynkowany, konstrukcja dachu dobudówki drewniana, poszycie na całości połaci z
blachodachówki. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana i aluminiowa. Okna jednodzielne,
jednorzędowe. Obiekt wyposażony w instalację elektryczną, wod.-kan., ogrzewanie elektryczne
konwektorowe, c.w.u. z elektrycznego zasobnika pojemnościowego.

3. Planowany zakres robót
Zakres robót obejmuje wykonanie robót termomodernizacyjnych obiektu, robót
renowacyjnych na zewnątrz i wewnątrz obiektu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
wymianę instalacji elektrycznej i wod.-kan. wraz z białym montażem:
- na zewnątrz budynku:
3.1

Wykonanie

okładziny

ścian

zewnętrznych.

Okładzina

z

deski

drewnianym wraz z dociepleniem warstwą wełny mineralnej gr. 8cm.

na

ruszcie

3.2

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej fundamentu wraz z obłożeniem
części nadziemnej (cokoła) płytkami klinkierowymi.

3.3

Wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej.

3.4

Wymiana podsufitówki okapu oraz wymiana obróbek, rynien i rur spustowych z
blachy powlekanej.

3.5

Wymiana daszku nad wejściem do budynku – wymiana słupków i krokiewek
drewnianych, wymiana poszycia z blachodahówki na gont bitumiczny.

3.6

Wymiana stolarki okiennej na PCV w okleinie drewnopodobnej, oraz drzwiowej na
aluminiową i stalową przy zachowaniu istniejących wymiarów i podziałów, kolor
zewnętrzny ciemny orzech, brązowy.

3.7

Wymiana okładzin schodów wejściowych z płytek gressowym antypoślizgowych.

3.8

Wymiana 6 szt. lamp oświetlenia zewnętrznego wraz z wysięgnikami.

3.9

Wymiana istniejącego przyłącza kanalizacyjnego.

3.10

Wymiana ściennych nasad wentylacyjnych.

- wewnątrz obiektu:
3.11

Wykonanie okładziny ścian wewnętrznych z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
stalowym.

3.12

Wymiana podsufitówki i warstwy wełny mineralnej w pomieszczeniach: salki,
zaplecza, WC I i WC II.

3.13

Wykonanie okładzin ścian w kuchni, zapleczu kuchennym i sanitariatach z płytek
ceramicznych oraz podłogi w płytek gressowych.

3.14

Renowacja i malowanie tynków wewnętrznych.

3.15

Wymian stolarki drzwiowej wewnętrznej, na płycinową typową.

3.16

Wymiana istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, przy zachowaniu
istniejących parametrów instalacji i po istniejących trasach przewodów.

3.17

Wymiana instalacji wod.-kan. wraz z podejściami, wymiana elektrycznego
podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej, wymiana zlewozmywaków, umywalek,
muszli klozetowych.

3.18

Wymiana

kratek

wentylacyjnych,

wentylatorków

łazienkowych,

przewodów

wentylacyjnych, montaż okapu wyciągowego.

4. Dane materiałowo-konstrukcyjne i technologia wykonania robót
4.1

Termomodernizacja

belki

podwalinowej

(cokołu)

metodą

lekko-mokrą

z

zastosowaniem płyt styropianowych:
4.1.1 Roboty ziemne
Warstwę ziemi o miąższości około 30cm i szerokości pasa około 60cm
zalegającą przy ścianach fundamentowych (za wyjątkiem ściany frontowej)
należy usunąć na okład i a następnie wywieźć poza teren budowy.
4.1.2 Izolacja przeciwwilgociowa
Przed wykonaniem izolacji belki podwalinowe należy oczyścić a następnie
pokryć 2x warstwą dysperbitu tworząc jednolitą powłokę.
4.1.3 Izolacja termiczna
Twarde płyty styropianowe gr. 6cm i szerokości 50cm (na ścianie frontowej
szerokości 25cm) należy przykleić do belki podwalinowej na packi z kleju.
Następnie wykonać warstwę kleju na siatce.
4.1.4 Płytki klinkierowe
Płytki klinkierowe o wym. 6x25cm w kolorze ceglanym układać na klej o
właściwościach mrozoodpornych na odsłoniętej części cokołu (około 30cm
od wierzchu) plus dodatkowa płytka od góry (zgodnie z rysunkiem
szczegółowym).

4.2

Termomodernizacja ścian zewnętrznych metodą lekko-suchą z zastosowaniem
rusztu z krawędziaków, płyt z wełny mineralnej, okładziny elewacyjnej z drewna:
4.2.1 Ruszt konstrukcyjny
Konstrukcję z rusztu wykonać krawędziaków o przekroju 5x10cm w
rozstawie nie większym niż 60cm, mocować do płyt warstwowych za
pomocą śrub M6-M8 „na wylot” z zastosowaniem szerokich podkładek. Na
ścianie murowanej dokonać wycięcia w warstwie styropianu w celu
montażu krawędziaków do ściany za pomocą kołków. Ruszt należy
spionizować do jednolitej płaszczyzny. Rozstaw krawędziaków powinien
być mniejszy niż szerokość płyt wełny aby umożliwić montaż „na zgięcie”.
4.2.2 Izolacja cieplna
Warstwę izolacji cieplej wykonać z półsztywnych płyt wełny mineralnej gr.
8-10cm (o gęstości 80-120 kg/m3 i współczynniku przenikania nie
większym niż λ=0,042). Płyty układać w przestrzeń rusztu „na zgięcie” a
następnie dopchnąć do płyty warstwowej w celu zaklinowania. Nie
dopuszcza się zastąpienia płyt z wełny mineralnej matami.
4.2.3 Folia wiatroizolacyjna
Folię wiatroizolacyjną o współczynniku paroprzepuszczalność w jedną
stronę: (1000-3000 g/m2/24 h). Folię mocujemy po na zewnętrznej stronie
rusztu za pomocą zszywek i łat drewnianych o przekroju 2x3cm. Sposób
montażu, szerokość zakładów wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.
Styki

wypadające

pomiędzy

łatami

zabezpieczyć

dodatkowo

folia

samoprzylepną.
4.2.4 Okładzina zewnętrzna
Okładzinę zewnętrzną ścian i okapów wykonać z desek szer. 125-145mm i
gr. 19-22cm mocowanych na pióro i wpust lub felc. Deski mocować
poziomo za pomocą gwoździ karbowanych ocynkowanych lub ze stali
szlachetnej. Gwoździe należy wbijać w odległości nie mniejszej niż 15 mm
od krawędzi deski i min. 20 mm od końca deski. W przypadku desek

łączonych na pióro i wpust nie zaleca się wbijania gwoździ we wpust z
powodu możliwości uszkodzenia deski.
Deski o szerokości powyżej 100 mm powinny być mocowane na dwa
gwoździe na szerokości deski. Zaleca się, aby gwoździe, jeżeli to możliwe,
wbijane były w odległości jednej czwartej od krawędzi. W przypadku
mocowania w systemie deska na deskę należy zwrócić uwagę, by gwóźdź
mocujący górną deskę nie przechodził przez deską dolną.
Szczelina wentylacyjna zarówno w dolnej, jak i górnej części powinna być
zabezpieczona siatką lub listwą perforowaną zapewniającą ochronę
budynku przed owadami, które pod okładziną drewnianą znajdują miejsce
na budowanie gniazd, a także dla ochrony budynku przed gryzoniami.
Oczka siatki należy tak dobrać, żeby nie ograniczały przepływu powietrza.
Naroża ścian i ościeżnic maskować za pomocą systemowych listew i
narożników.
4.2.5 Uwagi
Przed przystąpieniem do robót należy zdemontować obróbki blacharskie,
wywietrzaki, rynny i rury spustowe.
Elementy drewniane z drewna świerkowego lub sosnowego o wilgotności
poniżej 16%, (na deski elewacyjne stosować drewno szorstko piłowane),
impregnowanego środkiem solnym np. FOBOS M4 lub TYTAN czerwony o
właściwości zabezpieczających przez działaniem, grzybów, pleśni, owadów
i podwyższające odporność ogniową drewnianych elementów. Przed
montażem wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć wstępnie
środkiem chroniącym drewno przed wilgocią, po wykonaniu montażu,
zewnętrzne elementy drewniane zabezpieczyć zabezpieczone dodatkowym
środkiem np. lakierobejcą lub innym materiałem o właściwościach
zabezpieczających i koloryzujących, kolor ciemny orzech. Wszelkie nacięcia
lub uszkodzenia struktury drewna należy zabezpieczyć w analogiczny
sposób jak opisany powyżej.

4.3

Wykonanie zadaszenia nad wejście
Przed przystąpieniem do robót należy zdemontować wszystkie elementy
istniejącego zadaszenia.
4.3.1 Stopy betonowe
Pod trzy słupy skrajne wykonać stopy betonowe o przekroju 50x50cm.
Stopy posadowić na 10cm warstwie piasku zagęszczonego. Zbrojenie
wykonać zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi, beton klasy C16/20 (B-20),
podczas wylewania betonu wbetonować elementy kotwiące do słupów. Po
wykonaniu montażu, przy słupach odbudować nawierzchnię z kostki
betonowej.
4.3.2

Konstrukcja zadaszenia

Elementy konstrukcyjne wykonać zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi z
drewna klasy C27, zabezpieczenie drewna zgodnie z opisem w pkt. 4.2.5.
Słupy przyścienne stawiane na istniejącej płycie betonowej i mocowane do
cokołu za pomocą śrub kotwiących, słupy skrajne mocowane do stóp za
pomocą

elementu

kotwiącego.

Elementy

montować

za

pomocą

systemowych elementów złącznych np. BMF oraz za pomocą śrub i gwoździ
karbowanych.
4.3.3 Poszycie zadaszenia
Na konstrukcję więźby przymocować płytę OSB gr. 25mm, frezowaną
impregnowaną, płytę OSB od dołu zabezpieczyć dodatkowo środkiem
koloryzującym, Na płycie wykonać podkład z papy termozgrzewalnej
podkładowej V60 S35 a następnie montować gont bitumiczny prostokątny,
montaż gontu wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.
4.4

Obróbki blacharskie, rynny rury spustowe
Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonać z blachy powlekanej w
kolorze brązowym lub ocynkowanej malowej farbą w kolorze brązowym.
Montaż wykonać zgodnie z technologią producenta.

4.5

Opaska wokół budynku
Opaskę wokół budynku ( z wyjątkiem elewacji frontowej) wykonać z kostki
betonowej gr. 6cm w kolorze szarym, kostkę obramować obrzeżem
betonowym o wym. 8x30x100cm ułożonym na ławie betonowej z betonu
C12/15 (B-15) szerokość opaski pomiędzy licem ocieplonego cokołu i
obrzeżem 50cm.
Ułożenie kostki poprzedzić wykonaniem warstwy odcinającej z piasku frakcji
0-2mm o grubości warstwy po zagęszczeniu min. 10cm. Kostkę ułożyć na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubość warstwy 4cm. Typ kostki
„cegiełka” o wym. 20x10cm i grubości 6cm, fazowana, kolor szary.

4.6

Stolarka okienna i drzwiowa
Wymianę stolarki poprzedzić wykonaniem pomiarów z natury. Nowy podział
stolarki powinien być tożsamy z zestawieniem stolarki
W przypadku okien należy zastosować okna z profilu min. 5-cio
komorowego,

szklone

szybą

zespoloną

min.

dwuszybową

o

max

współczynniku U=1,0 [W/m2*K], dla całego okna max. współczynnik U=1,3
[W/m2*K], kolor stolarki: od zewnątrz ciemny orzech, od wewnątrz biały.
Okna wyposażyć w nawiewniki okienne. Montaż okien przeprowadzić
zgodnie z technologią producenta na kotwy stalowe i piankę poliuretanowe.
Stolarkę

drzwiową

zestawieniem

zewnętrzną

stolarki

z

i

wewnętrzną

zachowaniem

wykonać

opisanych

zgodnie

z

parametrów

i

wyszczególnionym wyposażeniem.
4.7

Roboty renowacyjne wewnątrz obiektu
4.7.1 Ściany wewnętrzne
Ściany z płyty warstwowej zostaną zabudowane płytami g-k wodoodpornymi
montowanymi na ruszcie metalowym z profili C50, w analogiczny sposób
wykonać zabudowę instalacji wod.-kan. w pomieszczeniu WC, pozostałe tynki
należy zagruntować, ościeża w ścianach murowanych po wykonaniu montażu
stolarki otynkować i nanieść warstwę gładzi (preferowana gładź do

pomieszczeń mokrych np. cementowo-wapienna), całość zagruntować
środkiem gruntującym.
W pomieszczeniach kuchni, zaplecza, WC wykonać okładzinę z płytek
ceramicznych

na

wysokość

do

2,0m,

płytki

mocować

za

pomocą

mrozoodpornej masy klejowej.
4.7.2 Sufity
W pomieszczenia salki, zaplecza i WC należy zdemontować istniejącą
podsufitówkę

i

warstwę

izolacji

termiczne.

Wykonać ruszt

z

profili

metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu, następnie wykonać
izolację z wełny mineralnej, montaż płyt g-k wodoodpornych poprzedzić
montażem foli paroizolacyjnej.
4.7.3 Posadzki
We wszystkich pomieszczeniach z wyjątkiem Sali świetlicy oraz na schodach
zdemontować istniejące płytki podłogowe, posadzki wyrównać za pomocą
masy klejowej, płytki typu gress mrozoodporne, antypoślizgowe R10 ( na
schodach min. R11, mocować za pomocą masy klejowej elastycznej
mrozoodpornej, w pomieszczeniach w których nie będą licowane ściany
należy wykonać cokoliki.
4.7.4 Roboty malarskie
Przygotowane podłoża ścian i sufitów malować dwukrotnie farbą silikonową.
Kolory o zróżnicowanym nasyceniu do uzgodnienia na etapie realizacji.
4.8

Instalacje elektryczne

Istniejąca instalacja elektryczna w budynku świetlicy zostanie w całości
wymieniona za wyjątkiem zasilania wlz, w tym celu należy zdemontować
istniejące oprawy oświetleniowe, grzejniki elektryczne, łączniki i gniazda oraz
osprzęt elektryczny. W przedsionku zostanie zlokalizowana tablica rozdzielcza w
zabudowie modułowej dla potrzeb świetlicy i wprowadzona istniejąca wlz,
Tablicę rozdzielczą należy wyposażyć zgodnie z załączonym schematem
ideowym. Tablicę należy oznaczyć zgodnie z przepisami i opisać obwody.

Instalację gniazd wtykowych wykonać jako podtynkową w przygotowanych
bruzdach oraz w przestrzeni zabudowy w rurach peszel, zasilanie gniazd
siłowych

wykonać

przewodem

YDY

5x2,5mm2,

gniazda

jednofazowe

przewodem YDY 3x2,5mm2. Puszki instalacyjne wykonać jako podtynkowe,
gniazda wtykowe natynkowe o obciążalności 32A – 3faz. i 16A – 1faz. o
szczelności min. IP42, wszystkie gniazda podwójne.
Instalację oświetleniową wykonać jako podtynkową w przygotowanych bruzdach
oraz w przestrzeni zabudowy w rurach peszel, zasilanie gniazda siłowego
wykonać przewodem YDY 3x1,5mm2, miejsca przejść przewodu przez profile
ścianki g-k zabezpieczyć rurą ochronna typu „peszel”. Puszki i łączniki
instalacyjne wykonać jako natynkowe o szczelności min. IP42. Oświetlenie
sufitowe stanowić będzie oprawy świetlówkowe o przystosowane do montażu
rur 2xT8 ze źródłem światła LED, natomiast oświetlenie ścienne kinkiety ścienne
kierujące światło bezpośrednio do góry na ścianę i sufit wyposażone w źródło
światła LED o szczelności min. IP20, przy zlewozmywaku zostanie zamontowana
lampa porcelanowa z kloszem szklanym lub plafoniery o szczelności min. IP42.
W pomieszczeniu Sali świetlicy nad wyjściem i w przedsionku nad wyjściem
głównym zostaną zamontowane lampy oświetlenia awaryjnego wyposażone w
moduł 2h. Oświetlenie zewnętrzne będą stanowić dwie lampy pod zadaszeniem
do rur 2xT8 ze źródłem światła LED, oraz sześć lamp w oprawie z odbłyśnikiem i
źródłem światła halogenowym 150W montowane na lekkim wysięgniku, oprawy
zewnętrzne o szczelności IP65, Rodzaj zastosowanych opraw i źródeł światła
należy uzgodnić z Inwestorem na etapie realizacji.
Instalację elektryczną należy poddać pomiarom elektrycznym zgodnie z
odrębnymi przepisami.
Ogrzewanie pomieszczenia świetlicy będzie realizowane poprzez grzejniki
elektryczne konwektorowe o mocy max. 1,5kW (w WC o mocy 0,5kW) z
regulacją i termostatem, oraz wentylatorem wymuszającym obieg podgrzanego
powietrza. Grzejniki montowane na stałe na ścianach, przeznaczone do pracy w
pomieszczeniach użyteczności publicznej.
4.9

Instalacje sanitarne i wentylacyjne

Istniejące instalacje sanitarne zostaną poddane całkowitej wymianie wraz z
wykonaniem nowego przyłącza kanalizacyjnego do istniejącego szamba
szczelnego.
Instalację wody ciepłej i zimnej wykonać z rur PEX-ALU-PEX średnicy 15mm
zastosowaniem złączek systemowych od istniejącego wodomierza do urządzeń
sanitarnych, rury prowadzić na tynku.
Podejścia

kanalizacyjne

wykonać

rurą

PVC

średnicy

50mm,

wykonać

napowietrzenie pionu z zewnątrz poprzez wywiewkę kanalizacyjną dachową lub
ścienną.
Przyłącze kanalizacyjne prowadzić poprzez pom. WC, salki i dalej na zewnątrz w
przygotowanym wykopie na warstwie pasku (podsypka/osypka), przyłącze
wykonać rurą PVC-U średnicy 160mm, rurę wprowadzić do istniejącego
zbiornika bezodpływowego.
Ciepła woda użytkowa będzie uzyskiwana z elektrycznego zasobnika ciepłej
wody użytkowej o pojemności V=140-150m3, przed zasobnikiem zamontować
zawór odcinający i zawór bezpieczeństwa.
Biały montaż: umywalki na półpostumencie z wylewką chwytakową stojącą –
2szt..

muszla

ustępowa

typu

„kompakt”

–

2szt.,

stół

stalowy

ze

zlewozmywakiem dwukomorowym o wym. min. 40x40cm z półką o łącznej szer.
1,5m i 1,7m , wraz z wylewką zlewozmywakową stojącą, jednochwytakową.
Zdjęcie stołu zamieszczono poniżej

Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej www.sklep.eskot.pl i ma charakter wyłącznie poglądowy

W zakresie instalacji wentylacyjnej należy zamontować wewnętrzne wentylatory
osiowe typ łazienkowy zwykły (uruchamiany miejscowo przez pociągnięcie
zawiesia) o średnicy 150mm i 100mm, wentylatory podłączyć ze stalowymi
wywietrzakami ściennymi montowanymi na zewnątrz obiektu o średnicy
dostosowanej do wylotu wentylatora. Nad kuchnią gazową należy zamontować
okap przyścienny o wym. szer. 120-140cm, głębokość 70-80cm, wykonanego ze
stali nierdzewnej lub innego materiału dopuszczanego do stosowania w
podobnych pomieszczeniach, wyposażonego w łapacz tłuszczu, spustem oraz
oświetleniem miejscowym, okap kuchenny podłączyć za pomocą przewodów
aluminiowych do wentylatora ściennego śr. 150.-200mm montowanego na
zewnątrz. Wentylacja pomieszczeń WC odbywać się będzie za pomocą
wentylatora ściennego śr. 150 montowanego na zewnątrz podłączonego z
anemostatami w pom. WC za pomocą przewodów z tworzywa sztucznego.
Stopień ochrony wentylatorów zewnętrznych IP65.

5. Dokumenty odbiorowe
wypełniony dziennik robót,
oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją
i warunkami zawartymi w zgłoszeniu robót,
certyfikaty,

atesty,

aprobaty

techniczne

wbudowanych

materiałów

a w szczególności potwierdzające parametry wymagane przez Inwestora,
świadectwo charakterystyki energetycznej budynku,
protokoły

z

pomiarów

instalacji

elektrycznej

wykonanych

zgodnie

z obowiązującymi przepisami.
Wszystkie dokumenty powinny zostać przekazane Inwestorowi najpóźniej w dniu
zgłoszenie gotowości do odbioru robót.

6. Uwagi końcowe
Niniejszy opis techniczny należy rozpatrywać łącznie z załączoną dokumentacją
rysunkową i przedmiarem robót. Ewentualne nieścisłości pomiędzy wskazanymi dokumentami
Wykonawca nie może interpretować na swoją korzyść, lecz winien zwrócić się o
rozstrzygnięcie do zamawiającego lub Inżyniera budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika budowy posiadającego
uprawnienia budowlane wykonawcze, branży konstrukcyjno-budowlanej. Przed rozpoczęciem
robót kierownik budowy przekaże Inwestorowi oświadczenie o podjęciu obowiązków
kierownika budowy i przedstawi do wglądu plan BIOZ wykonany zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z obowiązującymi
przepisami, pracownicy na budowie powinni posiadać stosowne badania i przeszkolenia oraz
sprzęt ochronny adekwatny do wykonywanej pracy. Rusztowania mogą być ustawiane i
demontowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel zgodnie z obowiązującymi
przepisami, każde ustawienie rusztowania wymaga potwierdzenia o prawidłowego montażu i
dopuszczeniu do użytkowania.
Wszystkie zastosowane materiały budowlane oraz urządzenia powinny być
dopuszczone do obrotu i posiadać stosowne certyfikaty, atesty lub aprobaty techniczne, a
przed wbudowaniem powinny zostać zaakceptowane przez Inżyniera budowy.
Po zrealizowaniu robót wykonawca zobowiązany jest zlecić wykonanie świadectwa
charakterystyki energetycznej budynku.

