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1. Oświadczenie projektanta.
Brzeźno, dnia 14.05.2013 r.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623
z 2010 r. z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlany:
Temat:

Przebudowa pomieszczeń budynku w ramach zadania inwestycyjnego:
„Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją
kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego Jednostki
Ratowniczo Gaśniczej nr 1 i Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Koninie” – etap pierwszy

Obiekt:

Budynek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Adres budowy: Konin, ul. Przemysłowa 7, jedn. ewid. Miasto Konin, obręb Czarków,
działka nr ewid. 188/2
Inwestor:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie
62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT
Architektura:

mgr inż. arch. Mikołaj Jarominiak
WP-OIA/OKK/UpB/7/2007
spec. architektoniczna

Instalacje sanitarne:

mgr inż. Andrzej Kulesa
WKP/0271/POOS/04
spec. instalacyjna

Instalacje elektryczne:

tech. Jolanta Kowalska
GP.7346/II/14/91
spec. Instalacyjno-inżynieryjna
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2. Przedmiot i zakres opracowania.
W związku z wejściem w życie programu inwestycyjnego zatwierdzonego przez Komendanta
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu pod nazwą:
„Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją
kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego Jednostki
Ratowniczo Gaśniczej nr 1 i Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Koninie”
konieczne

stało

się

opracowanie

niezbędnych

dokumentacji

projektowo-kosztorysowych

określających zakres przewidzianych do wykonania robót budowlanych.

Wyżej wymienione zadanie inwestycyjne podzielono na dwa etapy:
- pierwszy -

obejmuje wyłącznie roboty związane bezpośrednio z budynkami i zamykające się w
ramach istniejącej zabudowy, w tym przebudowę pomieszczeń garażowych;

- drugi -

obejmuje roboty zewnętrzne dotyczące przebudowy i rozbudowy kanalizacji
deszczowej, wymianę nawierzchni placu manewrowego oraz roboty towarzyszące.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest etap pierwszy zadania czyli projekt przebudowy
pomieszczeń garażowych budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 i Komendy
Miejskiej PSP w Koninie zlokalizowanej przy ulicy Przemysłowej 7.
Powyższy zakres obejmuje oprócz garaży również modernizację pomieszczeń magazynowych,
socjalnych, sanitarnych oraz biurowych. Przeznaczenie oraz podstawowa funkcja pomieszczeń nie
ulega zmianie.
Objęte zakresem opracowania roboty budowlane i ich zakres nie zmieniają istniejących
parametrów zabudowy.

Podstawowe parametry zabudowy:
powierzchnia zabudowy – 2 103,40 m
kubatura – 13 645 m
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powierzchnia użytkowa przebudowywanych pomieszczeń – 1 474,43 m

2

Uwaga: Szczegółowy zakres prac budowlanych określono w szczegółowej charakterystyce robót
zawartej w poniższych opisach, rysunkach oraz przedmiarach robót.
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Zagospodarowanie dzia³ki.
Istniej¹ce zagospodarowanie dzia³ki nie ulega zmianie.
Wszystkie parametry, w tym powierzchnia zabudowy oraz
wysokoœæ budynku pozostaj¹ bez zmian.
Oddzia³ywanie projektowanych prac budowlanych
budynku zamyka siê w granicach przedmiotowej dzia³ki
budowlanej o nr ew. 188/2

4. Opis do projektu przebudowy pomieszczeń budynku
strażnicy.
4.1 Przeznaczenie oraz program użytkowy.
Przedmiotem

opracowania

jest

projekt

architektoniczno-budowlany

przebudowy

części

pomieszczeń, w tym przebudowa posadzek w garażach JRG nr 1 oraz pomieszczeń socjalnych,
sanitarnych, magazynowych i biurowych JRG nr 1 i KM PSP w Koninie.
Pomieszczenia, których dotyczy projekt przebudowy wymagają przeprowadzenia gruntownej
modernizacji w celu poprawy warunków ich użytkowania.
Przeznaczenie pomieszczeń, których obejmuje opracowanie pozostaje bez zmian.
Charakterystyczne parametry techniczne budynku, takie jak powierzchnia zabudowy, kubatura,
wysokość zabudowy pozostaje bez zmian. Projektowane roboty budowlane wykonywane będą
w ramach istniejącej zabudowy.
We wszystkich pomieszczeniach wykonano już wcześniej wymiany stolarki okiennej oraz wymiany
instalacji centralnego ogrzewania i montażu instalacji centralnej wentylacji mechanicznej.

4.2 Forma architektoniczna oraz funkcja budynku.
Projektowana przebudowa pomieszczeń nie wpływa na formę i funkcję budynku.

4.3 Układ konstrukcyjny budynku.
Projektowana przebudowa części pomieszczeń nie narusza istniejącej konstrukcji budynku. Roboty
budowlane dotyczą wyburzenia części istniejących ścianek działowych i wniesienia nowych.
Przewiduję się również wymianę posadzek betonowych w garażach.
Szczegółowy zakres

robót

z podziałem

na pomieszczenia opisano poniżej. Każdemu

pomieszczeniu przypisano dodatkowo oznaczenie inwestycyjne – literowe w nawiasie.
Opis ogólny elementów występujących w zakresach prac budowlanych:
* Posadzka przemysłowa
Posadzka o wymaganej klasie antypoślizgowości R11. Z uwagi na występujące obciążenia
projektuje się w garażach posadzkę żywiczną grubowarstwową 4.0 mm oraz w warsztacie
cienkowarstwową gr. 2.0 mm.
Poniższy opis uwzględnia zastosowanie systemu posadzek przemysłowych SCHOMBURG.
Dopuszcza się zastosowanie systemu innego producenta pod warunkiem jego równoważności.
Projektuje się posadzkę żywiczną epoksydową dwuskładnikową aplikowaną w trzech warstwach.
Na podkład betonowy nakłada się warstwę podkładową INDUFLOOR-IB1270. Warstwa zasadnicza
grubowarstwowa

antypoślizgowa

INDUFLOOR-IB3357

z

dodatkiem

piasku

kwarcowego

o uziarnieniu 0,3-0,8 mm. Warstwa wykończeniowa INDUFLOOR-IB3357 do lakierowania
powierzchniowego.
Uwaga: Aplikację poszczególnych warstw należy przeprowadzić w oparciu o instrukcję producenta.
Zgodnie z warunkami gwarancji producenta, powyższy opis techniczny nie zwalnia
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Wykonawcy z dołożenia starań podczas stosowania produktu a w sytuacjach wątpliwych
należy wykonać powierzchnię wzorcową przy udziale służby doradczej producenta.
** Odwodnienie liniowe
Projektuje się wewnętrzne odwodnienie liniowe monolityczne z polimerbetonu – koryto i ruszt
odlane w jednym elemencie bez spoiny. Odwodnienie należy usytuować w pomieszczeniu
garażowym, równolegle do bram wjazdowych. Zastosowano w projekcie system ACO DRAIN
Monoblock RD 150V typ 0.0. Dopuszcza się zastosowanie systemu innego producenta pod
warunkiem

jego

równoważności.

System

w

klasie

obciążenia

min.

D400

gwarantuje

bezpieczeństwo użytkowania i przeniesienie obciążeń pochodzących z nacisku osi samochodów
ciężarowych. Zastosowane odwodnienie odporne jest na mróz, sól, powszechnie występujące
substancje chemiczne, nie ulega korozji, odporny na „starzenie się”.
System składa się z prefabrykowanych kanałów dł. 100 cm. Połączenia doszczelnić masami.
Element o przekroju V i szerokości w świetle 150 mm. Dodatkowo element rewizyjny z rusztem
żeliwnym, bez i z odpływem oraz ścianki czołowe. Odpływ w elemencie rewizyjnym z uszczelką w
dnie do podłączenia odpływu pionowego ø110.
Pod kanał należy wykonać ławę betonową z betony C30/37 gr. 20 cm i szerokości 61 cm. Kanały
układać na warstwie 2-3 cm podlewki betonowej. Po ustawieniu kanałów wykonać opór betonowy.
Montaż elementów prowadzić zgodnie z instrukcją producenta.
*** Drzwi do ześlizgu
Drzwi do ześlizgu pełne, dwuskrzydłowe, z profili aluminiowych. Drzwi o skrzydle 60 cm każde
i wysokości 200 cm. Drzwi wyposażone w automatyczny system ryglowania za pomocą
elektrozaczepu. W górnej części skrzydła klamka umożliwiająca manualne odblokowanie drzwi.
Drzwi wyposażone również w elektromagnes blokujący skrzydła w pozycji otwartej w czasie
trwania alarmu. Skrzydła wyposażone w samozamykacze.
Skrzydła drzwi do ześlizgu oznacza się na obrzeżach pasem o szerokości 0,07 m w kolorze
czarnym, a pozostałe powierzchnie skrzydeł — kolorem żółtym. Na wysokości 1,7 m od podłogi na
całej szerokości drzwi umieszcza się dobrze widoczny napis w kolorze czarnym „UWAGA
ZEŚLIZG — KORZYSTAĆ TYLKO W CZASIE ALARMU”.
4.3.1. Garaże budynku KM PSP i JR-G nr 1 (A)
Szczegółowy zakres prac budowlanych:
− likwidacja kanałów grzejnych na stanowisku 1-4
− skucie posadzek betonowych wraz z pogłębieniem o 25cm
− wykonanie nowych posadzek betonowych przemysłowych
− wykonanie odwodnienia liniowego

(**)

(*)

żywicznych

na całej długości pomieszczenia wzdłuż bram wjazdowych

wraz z ułożeniem rur kanalizacyjnych pod posadzkowo oraz dwa wpusty posadzkowe
− uzupełnienie fragmentów tynku ścian i sufitu wraz z wykonaniem nowego tynku na suficie od
strony dziedzińca
− malowanie pomieszczeń
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− obudowa podciągów stalowych podwójną płytą g-k
− cokół z płytek ma wysokość 50cm (bez pom. 7) wraz z izolacja ścian pod cokołem
− płytki na wysokość 2,00m w pom. 7 wraz z izolacja
− płytki na wysokość 1,50m na ścianie w miejscu zaworów wodociągowych
− zamurowane wnęki i osadzenie szafki licznikowej wody do nawodnienia zieleni
− wymiana wewnętrznej inst. kanalizacyjnej
− wymiana paneli bram segmentowych (8 szt) wraz z przebudową prowadnic pionowych i
poziomych podsufitowych – front, podwyższenie bram o 25 cm
− wymiana opraw oświetleniowych
− zabudowa istn. instalacji elektrycznych korytami instalacyjnymi
− uzupełnienie cokołu na elewacji – 60cm od frontu (płytki) i 25cm od dziedzińca (tynk)
Powyższy zakres obejmuje rozbiórkę starych i wykonanie nowych posadzek przemysłowych. Od
strony bram głównych posadzkę należy dodatkowo obniżyć o 25 cm zwiększając tym samym
wysokość wjazdu. Posadzka przemysłowa wykonana będzie jako jednospadowa na całej długości
stanowisk o spadku 1,5%. Pod posadzką garaży należy dodatkowo ułożyć dwa rezerwowe
rurociągi PCV dla potrzeb kanalizacji Kd250 i Ks160.
4.3.2. Pomieszczenia warsztatowe (B)
Szczegółowy zakres prac budowlanych:
− skucie posadzek betonowych
− likwidacja kanałów
− częściowe zamurowanie otworu drzwiowego do narzędziowni wraz z osadzeniem nowych drzwi
− wykonanie nowych posadzek betonowych przemysłowych

(*)

− cokół z płytek ma wysokość 50cm wraz z izolacja ścian pod cokołem
− ułożenie płytek na wysokość 2,00m na ścianach wraz z izolacja (pom. podnośnika)
− uzupełnienie tynku ścian, gipsowanie sufitów
− obudowa podciągów stalowych podwójną płytą g-k
− malowane ścian i sufitów
− wymiana podnośnika o udźwigu do 3,5t
4.3.3. Garaże – drabina, eko (C)
Szczegółowy zakres prac budowlanych:
− skucie posadzek betonowych
− wykonanie nowych posadzek betonowych przemysłowych

(*)

− modernizacja kanału – wyłożenie płytkami, wykonanie pięciu półek, wentylacja kanału, pięć
opraw hermetycznych.
− uzupełnienie tynków ścian i sufitów
− cokół z płytek ma wysokość 50cm wraz z izolacja ścian pod cokołem
− malowanie ścian i sufitów
− okładzina ścienna z płytek o pow. 12m2 w miejscu składowania skafandrów
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4.3.4. Przebudowa pomieszczeń przy warsztacie – szatnia (D)
Szczegółowy zakres prac budowlanych:
− wyburzenia ścian działowych sanitariatów
− zaślepienie instalacji kanalizacyjnej oraz wody
− uzupełnienie tynków wraz z gładzią gipsową
− ułożenie płytek gresowych na podłodze
− malowanie ścian i sufitów
4.3.5. Łaźnia (E)
Szczegółowy zakres prac budowlanych:
− demontaż osprzętu sanitarnego
− skucie oraz wymiana płytek ściennych i podłogowych
− przebudowa ścianek działowych kabin prysznicowych i kabiny saniatarnej
− izolacja podłogi i ściany w miejscu kabin
− poszerzenie otworów drzwiowych i wymiana stolarki
− malowanie
− biały osprzęt (w tym 1 brodzik głęboki)
4.3.6. Świetlica (F)
Szczegółowy zakres prac budowlanych:
− wymiana stolarki drzwiowej
− likwidacja podłogi drewnianej – parkiet i legary
− wykonanie posadzki betonowej wraz z izolacją
− masa samopoziomująca i montaż paneli podłogowych o klasie ścieralności AC4
− usunięcie boazerii ściennej
− uzupełnienie tynku ścian
− gipsowanie i malowanie farbami ozdobnymi – strukturalnymi
− uzupełnienie sufitu podwieszanego (robocizna)
4.3.7. Biuro Kwatermistrza (G)
Szczegółowy zakres prac budowlanych:
− rozebranie wykładziny z PCV i paneli podłogowych
− wyburzenie ścianki działowej
− tynkowanie fragmentów ścian w miejscu ścianki działowej
− poszerzenie otworu drzwiowego i wymiana stolarki
− gipsowanie ścian i sufitu
− malowanie
− instalacja elektryczna – połączenie opraw przewodem w listwie ochronnej
− ułożenie podłogi z paneli o klasie ścieralności AC4 wraz z listwami cokołowymi
4.3.8. Komora (H)
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Szczegółowy zakres prac budowlanych:
− wykonanie sufitów podwieszanych z płyt g-k na ruszcie metalowym wraz z klapą rewizyjną –
płyta wodoodporna na wysokości 3,15 m, malowana
− wymiana drzwi wejściowych z drewnianych na aluminiowe przeszklone – pom. 1 i 4 (wzór
zgodny z drzwiami wejściowymi do budynku Komendy od strony dziedzińca)
− częściowa zabudowa naświetli płytą g-k
− przełożenie opraw oświetleniowych hermetycznych wraz z przedłużeniem przewodów
1 – 4 oprawy; 2 – 6 opraw; 3 – 8 opraw; 4 – 5 opraw
− przedłużenie kanałów wentylacyjnych – 7 przewodów
− wykonanie kanałów nawiewnych „zetowych” w pom. 1 i 4
4.3.9. Korytarz wraz z pom. porządkowym – wyjście z Komendy na dziedziniec (I)
Szczegółowy zakres prac budowlanych:
− rozbiórka posadzki lastrykowej – pom. nr 1, 2, 3
− usunięcie wykładziny PCV – pom. nr 2
− rozbiórka nadproża drzwiowego wraz z ościeżnicą oraz naświetlem w ramie stalowej
− ułożenie płytek gresowych – podstopnice w kolorze kontrastowym
− montaż wycieraczki do obuwia w posadzce
− wymiana drzwi do pom. nr 2 – drzwi pełne drewniane
− likwidacja naświetli z luksferów wraz z zamurowaniem otworów w pom. nr 3
− gipsowanie ścian
− sufit podwieszany – pom. 1,2,3
− malowanie
4.3.10. Korytarz przy warsztacie (J)
Szczegółowy zakres prac budowlanych:
− gipsowanie ścian
− wymiana 3 par drzwi
− demontaż pochylni drewnianej
− wykonanie pochylni betonowej
− malowanie
4.3.11. Podest przy wyjściu na dziedziniec wewnętrzny (z bud. Komendy) (K)
Szczegółowy zakres prac budowlanych:
− usunięcie płytek gresowych
− wykonanie betonowego podestu z wycieraczkami
− obłożenie płytkami gresowymi wraz z cokolikiem
4.3.12. Schody stalowe do magazynu (L)
Szczegółowy zakres prac budowlanych:
− demontaż biegu schodowego stalowego
8

− wykonanie i montaż nowego biegu schodowego wraz ze spocznikiem górnym, poręczami –
stopnie i podest ażurowe, stopa betonowa
− malowani konstrukcji stalowej galerii
4.3.13. Drzwi do ześlizgu (N)
Szczegółowy zakres prac budowlanych:
− demontaż drzwi drewnianych
− montaż nowych drzwi aluminiowych pełnych
− montaż systemu automatyki
− wymiana lamp sygnalizacyjnych oraz dzwonków alarmowych
4.3.14. Magazyn (Q)
Szczegółowy zakres prac budowlanych:
− skucie posadzek betonowych
− wykonanie nowych posadzek betonowych przemysłowych
− ułożenie płytek na wysokość 2,00m na ścianach wraz z izolacja
− obudowa podciągów stalowych podwójną płytą g-k
− likwidacja drzwi i naświetli
− malowanie kraty wewnętrznej pomiędzy boksami
− malowane ścian i sufitów
4.3.15. Magazyn przy warsztacie 2 szt. – kierowca (R)
Szczegółowy zakres prac budowlanych:
− zamurowanie otworów w ścianie po oknie oraz drzwiach
− naprawa i uzupełnienie tynku ścian i sufitu
− malowanie lamperii
− obróbka nowych drzwi od strony wejścia do pom. z korytarza
4.3.16. Pomieszczenia prewencji (S)
Szczegółowy zakres prac budowlanych:
− wymiana wykładziny podłogowej
4.3.17. Magazyn nad warsztatem łączności (T)
Szczegółowy zakres prac budowlanych:
− wymiana drzwi zewnętrznych na stalowe ocieplane
− tynkowanie sufitu
− naprawa tynku ścian
− gipsowanie
− malowanie
− ułożenie płytek gresowych na podłodze
4.3.18. Pomieszczenia WC na JRG-1 (U)
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Szczegółowy zakres prac budowlanych:
− demontaż osprzętu sanitarnego
− przebudowa ściany działowej
− wymiana okładzin ściennych i podłogowych – płytki
− wymiana części instalacji kanalizacyjnej i elektrycznej
− stelaże pod sedes i umywalkę
− gipsowanie i malowanie sufitu
− poszerzenie otworów drzwiowych i wymiana stolarki
− nowy osprzęt elektryczny oraz sanitarny w tym pojemniki na mydło, ręczniki jednorazowe
i papier
4.3.19. Pomieszczenia warsztatu łączności (V)
Szczegółowy zakres prac budowlanych:
− wymiana wykładziny pcv na okładzinę z płytek
− naprawa i uzupełnienie tynku ścian
− gipsowanie i malowanie
− wymiana drzwi
− zamurowanie drzwi prowadzących do garażu
4.3.20. Biuro Z-cy Dowódcy JRG-1 (W)
Szczegółowy zakres prac budowlanych:
− gipsowanie fragmentów ścian
− malowanie
− wymiana wykładziny pcv
− budowa ścianki g-k wraz z osadzeniem ościeżnicy i drzwi harmonijkowych
− poszerzenie otworów drzwiowych i wymiana stolarki
− wykonanie fartucha z płytek nad blatem roboczym
− wydzielenie aneksu socjalnego ze zlewem 1-komorowym i blatem roboczym
− zakup, dostawa i montaż wyposażenia kuchennego – wg. rys.
− podłączenie zlewozmywaka z baterią do kanalizacji, wody zimnej i ciepłej
− wymiana osprzętu elektrycznego wraz z dodatkowym gniazdem wtykowym w aneksie
4.3.21. Kuchnia (X)
Szczegółowy zakres prac budowlanych:
− wymiana okładzin ściennych i podłogowych – płytki
− gipsowanie i malowani ścian
− zakup, dostawa i montaż wyposażenia kuchennego – wg. rys.
− wymiana umywalki
− wymiana parapetu z lastryko na pcv
4.3.22. Sypialnie (Y)
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Szczegółowy zakres prac budowlanych:
− podmurowanie otworów okiennych wraz z osadzeniem nowych parapetów
− tynkowanie, gipsowanie i malowanie fragmentów nowej ściany
4.3.23. Pozostałe roboty (Z)
Szczegółowy zakres prac budowlanych:
− wymiana i ujednolicenie drzwi na JRG-1
− wymiana drzwi drewnianych na pcv z samozamykaczem – pomiędzy Komendą a JRG-1
− wymiana drzwi do pom. gospodarczego pod schodami
− wymiana balustrady schodów w JRG-1 (wyjście na plac) oraz w garażu na stanowisku nr1
− montaż 3 klimatyzatorów – świetlica (CPR) i korytarz JGR-1
− wymiana opraw oświetleniowych od strony dziedzińca na oprawy ledowe – 4 szt.
− montaż 4 kamer na budynkach – „szczyty”
− daszek systemowy z poliwęglanu nad wejściem do Komory i Komendy
− dodatkowy stopień przy wejściu głównym wraz z okładziną z płytek
− rozebranie starej posadzki i wykonanie nowej na galerii przy magazynie wraz z nową balustradą
posadzką, opierzeniami i okładziną z płytek
− montaż żaluzji na drzwiach do magazynu nad warsztatem łączności
− opaska wokół budynków i wykonanie 2 biegów schodów terenowych szer. 120cm 6x15/35
− wykonanie fragmentu elewacji budynku garażowego – zerwane istn. styropianu i ułożenie nowej
izolacji oraz tynku wraz z malowaniem
− wykonanie opaski wokół budynku trafostacji z płyt betonowych na kostkę w krawężniku
4.3.24. Sekretariat (AA)
Szczegółowy zakres prac budowlanych:
− demontaż boazerii pcv wraz z rusztem drewnianym
− gipsowanie ścian
− uzupełnienie podłogi rzędem płytek wraz z cokolikiem w kolorze kontrastowym (grafit)
− uzupełnienie sufitu podwieszanego po obrysie sufitu płytą g-k
− demontaż drzwi wewnętrznych
− poszerzenie otworów i wymiana drzwi wewnętrznych na drewniane pełne wraz z ościeżnicą o
podwyższonej izolacyjności akustycznej 32dB
− malowanie ścian
4.3.25. Biuro 2-go Zastępcy Komendanta (AB)
Szczegółowy zakres prac budowlanych:
− skucie płytek ściennych i podłogowych
− rozbiórka ścianki działowej wraz z drzwiami i ościeżnicą drewnianą
− wymiana parapetu na parapet pcv – wzór drewna
− gipsowanie ścian
− malowanie ścian i syfitu
11

− ułożenie podłogi z paneli o klasie ścieralności AC4 wraz z listwami cokołowymi
− wymiana 2 opraw oświetleniowych na rastrowe natynkowe 620x620 – 4x18W
4.3.26. Pomieszczenie socjalne (AC)
Szczegółowy zakres prac budowlanych:
− demontaż podłogi z paneli
− wykonanie podłogi z płytek ceramicznych
− wykonanie okładziny ściennej z płytek ceramicznych – ściana pod zabudową kuchenną
− poszerzenie otworu drzwiowego i wymiana stolarki
− malowanie ścian
− zakup, dostawa i montaż wyposażenia kuchennego – wg. rys.
− wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, cwu. wraz z włączeniem do istn. sieci
− podłączenie zlewozmywaka i umywalki z bateriami do kanalizacji, wody zimnej i ciepłej.

4.4 Wyposażenie budowlano-instalacyjne.
Projektowana przebudowa pomieszczeń nie powoduje zmiany istniejącego wyposażenia
instalacyjnego budynku. Przewiduje się wymianę urządzeń oraz rozbudowę instalacji sanitarnych.
4.4.1 Instalacja elektryczna
Oświetlenie podstawowe ma za zadanie zapewnienie właściwego poziomu natężenia oświetlenie
dostosowanego do danego pomieszczenia oraz jego równomierność zgodnie z wymogami normy
2

PN-EN 12464-1. Instalację należy wykonać przewodem typu YDYp o przekroju 1,5 mm na
napięcie 750 V.
2

Instalację gniazd wtykowych wykonać należy przewodem o przekroju 2,5 mm z izolacją na
napięcie 750 V.
4.4.2. Instalacja wod-kan
Rozbudowa instalacji polega na połączeń nowych punktów czerpalnych. Przewody prowadzić po
wierzchu przegród budowlanych w przestrzeni pomiędzy stropem właściwym a podwieszanym lub
po kondygnacjach. Podejścia pod przybory sanitarne wykonać z rur z polietylenu sieciowanego
PE-X łączonych za pomocą złączek zaciskowych i skręcanych. Przewody z PE-X prowadzić
w bruzdach ściennych. Przewody z PE-X zaizolować izolacją termiczną z PE o gr. 13mm.
W miejscach przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy osadzić tuleje ochronne (np.
z PCW), a wolną przestrzeń wypełnić masą plastyczną. Przewody ciepłej wody prowadzić
równolegle do przewodów zimnej wody.
Rozbudowę instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej należy wykonać z kielichowych rur sanitarnych
do kanalizacji wewnętrznej z PCW i PP uszczelnianych uszczelkami wargowymi. Przewody
kanalizacyjne prowadzić w przestrzeni pomiędzy stropem właściwym a podwieszanym lub pod
posadzką i w bruzdach ściennych.
Piony

prowadzić

w

bruzdach

ściennych.

Występujące

pionu

zakończyć

zaworem

napowietrzającym zamontowanym pod sufitem kondygnacji.
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4.5 Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.
Projektowana przebudowa pomieszczeń nie powoduje zmiany charakterystyki energetycznej
budynku. Źródło ciepła systemu ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz sprawność urządzeń nie
ulega zmianie.

4.6 Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i zdrowie ludzi.
Projektowana przebudowa pomieszczeń nie powoduje zmiany oddziaływania obiektu na
środowisko i zdrowie ludzi.
Pozostałe parametry, takie jak ilość ścieków, ilość zużytej wody oraz sposób zagospodarowania
odpadów bytowo-gospodarczych zostaje bez zmian.

4.7 Warunki ochrony przeciwpożarowej.
Projektowana

przebudowa

pomieszczeń

nie

powoduje

zmiany

warunków

ochrony

przeciwpożarowej budynku. Sposób użytkowania pomieszczeń nie ulega zmianie.

4.8 Uwagi końcowe.
− Przebudowę pomieszczeń budynku należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem
budowlanym, obowiązującymi normami i warunkami wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych.
− Roboty należy realizować przy użyciu materiałów budowlanych posiadających atesty
i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
− Prace

wykonywane

na

budowie

należy

prowadzić

z

zachowaniem

zasad

BHP

a w szczególności wszelkie prace wykonywane na wysokościach.

PROJEKTANT
Architektura:

mgr inż. arch. Mikołaj Jarominiak
WP-OIA/OKK/UpB/7/2007
spec. architektoniczna

Instalacje sanitarne:

mgr inż. Andrzej Kulesa
WKP/0271/POOS/04
spec. instalacyjna

Instalacje elektryczne:

tech. Jolanta Kowalska
GP.7346/II/14/91
spec. Instalacyjno-inżynieryjna
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5. Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony
Zdrowia.

OBIEKT:

Budynek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

LOKALIZACJA:

Konin, jedn. ewid. M. Konin, obręb Czarków, działka nr ewid. 188/2

INWESTOR:

KM PSP, 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Mikołaj Jarominiak

ADRES:

Brzeźno, ul. Świerkowa 16

mgr inż. arch. Mikołaj Jarominiak
WP-OIA/OKK/UpB/7/2007
spec. architektoniczna
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5.1. Zakres robót przewidzianych do realizacji.
Zamierzenie

budowlane

obejmuje

przebudowę

pomieszczeń

garażowych

strażnicy oraz

modernizację pomieszczeń magazynowych, socjalnych, sanitarnych oraz biurowych. budynku
Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie
zlokalizowanej przy ulicy Przemysłowej 7. Zakres robót budowlanych – zgodnie z opracowanym
projektem przewiduje konieczność wykonania niżej podanego zakresu robót ogólnobudowlanych:
- roboty rozbiórkowe ścianek działowych, posadzek i podług
- przebudowa posadzek w garażach
- wzniesienie nowych ścianek działowych
- poszerzenie części otworów drzwiowych z wymianą stolarki
- rozbudowa instalacji sanitarnych i elektrycznych o podejścia do nowych przyborów i odbiorników
- tynkowanie, gipsowanie ścian i sufitów
- malowanie
- montaż nowych elementów ślusarskich
- uzupełnienie cokołu na budynku JRG nr 1
- wykonanie prac elewacyjnych na fragmentach ścian
- przebudowa podestu wejściowego.

5.2. Wykaz istniejących obiektów.
Działka zabudowana obiektami i budynkami JRG nr 1 i Komendy Miejskiej PSP oraz obiekt
trafostacji. Na terenie uzbrojenie podziemne. Działka ogrodzona, za wyjątkiem granicy od strony
ul. Przemysłowej.

5.3. Elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie.
W trakcie realizacji budowy takimi elementami, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa
i zdrowia są: przyobiektowe składowiska materiałów budowlanych, rejony pracy urządzeń
mechanicznych oraz uzbrojenie terenu w szczególności linie napowietrzne.

5.4. Przewidywane zagrożenia, ich skala, miejsce i czas występowania.
Do podstawowych zagrożeń, które mogą wystąpić podczas prowadzenia robót budowlanych
związanych ze wznoszeniem budynku należą:
- upadek ludzi i przedmiotów z wysokości
- przysypanie ziemią podczas wykopów
- porażenie prądem
- zagrożenie związane z ostrymi narzędziami
- materiały łatwopalne
- zagrożenie związane z transportem wewnętrznym lub zewnętrznym
- upadek na płaszczyźnie
- skośne powierzchnie
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Zagrożenia te występują podczas całego czasu trwania budowy a skala ich występowania zależy
od etapu robót.

5.5. Instruktaż.
Przed przystąpieniem do wykonywania robot budowlanych kierownik budowy zobowiązany jest
udzielić pracownikom instruktażu, w którym należy uwzględnić:
- informację o panujących warunkach atmosferycznych
- bezpieczeństwo pracy na stanowisku pracy
- zasady postępowania w przypadku powstania zagrożenia
- zasady komunikacji podczas wykonywania robot
- zasady bezpiecznego używania rusztowań
- zasady bezpiecznego wykonywania prac na wysokości
- zasady wykonywania prac w wykopach
Każdy instruktaż należy potwierdzić podpisem osób szkolonych.

5.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
w wyniku prowadzonych robót.
Dla zachowania bezpieczeństwa w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia oraz w ich
sąsiedztwie oraz dla zapewnienia sprawnej ewakuacji należy zachować następujące warunki:
a/ teren budowy należy ogrodzić z odpowiednim znakowaniem terenu - tablica informacyjna,
b/ wszelkie prace wykonywać przy zachowaniu warunków bhp,
c/ prace niebezpieczne wykonywać w zespołach min. 2 osobowych – asekuracja.
d/ pracowników wyposażyć w podstawową odzież ochroną, kamizelki odblaskowe, kaski itp.,
e/ na wysokości, poziom na którym wykonywane są prace budowlane zabezpieczyć,
f/ wyznaczyć drogę komunikacyjno – ewakuacyjną,
g/ wyznaczyć sposób przechowywania i przemieszczania materiałów i urządzeń na placu budowy,
i/ zapewnić dostęp do środków łączności, telefonu na wypadek konieczności zgłoszenia wypadku,
j/ wyposażyć zaplecze budowy w apteczkę, sprzęt p-poż.
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6. Część rysunkowa projektu.
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E £aŸnia (4.3.5.)
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G Biuro Kwatermistrza (4.3.7.)
H Komora (4.3.8.)
I Korytarz wraz z pom. porz¹dkowym wyjœcie z Komendy na dziedziniec (4.3.9.)
J Korytarz przy warsztacie (4.3.10.)
K Podest przy wyjœciu na dziedziniec wewnêtrzny (z bud. Komendy) (4.3.11.)
L Schody stalowe do magazynu (4.3.12.)
N Drzwi do zeœlizgu (4.3.13.)
Q Magazyn (4.3.14.)
R Magazyn przy warsztacie 2 szt. kierowca (4.3.15.)
S Pomieszczenia prewencji (4.3.16.)
T Magazyn nad warsztatem ³¹cznoœci (4.3.17.)
U Pomieszczenia WC na JRG-1 (4.3.18.)
V Pomieszczenia warsztatu ³¹cznoœci (4.3.19.)
W Biuro Z-cy Dowódcy JRG-1 (4.3.20.)
X Kuchnia (4.3.21.)
Y Sypialnie (4.3.22.)
AA Sekretariat (4.3.24.)
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