I.

Architektura z konstrukcją, technologia

1.
Stan istniejący budynku
Budynek zbudowano wg projektu typowego w 1975 roku jako żłobek na 75miejsc. W latach 90
budynek przystosowano dla potrzeb przedszkola 6-oddziałowego, które funkcjonuje do dzisiaj.
Na parterze znajdują się 4 oddziały dziecięce ze wspólnymi dla dwóch oddziałów łazienkami i
szatniami, rozdzielnia posiłków ze zmywalnią, pom. gospodarcze i administracyjne oraz 2 tarasy
i 2-kondygnacyjna loggia.
Na piętrze znajdują się 2 oddziały dziecięce ze wspólną łazienką i szatnią, rozdzielnia posiłków ze
zmywalnią, pom. kuchni i jej zaplecza, pom. gospodarcze i biblioteki osiedlowej.
Budynek posiada 3 klatki schodowe i windę towarową.
Budynek główny-dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia, zbudowano w technologii tradycyjnej, ściany
zewnętrzne gr.38cm z cegły kratówki, ściany wewnętrzne gr.25 i 38cm z cegły pełnej. Układ ścian
konstrukcyjnych podłużny, dwutraktowy o rozstawie osiowym 6,0 i 5,4m. Fundamenty pod ścianami
betonowe i żelbetowe.
Strop międzykondygnacyjny i nad piętrem typu ŻERAŃ. Stropodach wentylowany-prefabrykowane
płytki korytkowe na ściankach ażurowych, ocieplenie z żużla paleniskowego.
Nadproża z elementów prefabrykowanych typu L, dla większych rozpiętości (otwory okienne ponad
2,76m) żelbetowe wykonane w deskowaniu.
Klatki schodowe wylewane w deskowaniu, spoczniki-strop typu DZ-3. Kominy murowane z cegły
pełnej i z pustaków ceramicznych. Ścianki działowe gr.12cm murowane z cegły dziurawki.
Dobudówka-parterowa zbudowana w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne gr.38cm z cegły
kratówki. Fundamenty pod ścianami betonowe i żelbetowe. Stropodach pełny, niewentylowany, na
stropie typu ŻERAŃ. Nadproża okienne żelbetowe, drzwiowe z elementów prefabrykowanych typu L..
Drzwi wewnętrzne płytowe w ościeżnicach stalowych. Ścianki oddzielające i naświetla drewniane.
W 2011r. w budynku wymieniono okna drewniane na okna z profili PVC i drzwi główne z profili
stalowych na ściankę z drzwiami z profili aluminiowych.
Posadzki istniejące:
- w salach dziecięcych parkiet dębowy
- w łazienkach dzieci i pracowników płytki ceramiczne
- na schodach i korytarzach lastrico
- w kuchni terakota
- w pom. zaplecza kuchennego płytki ceramiczne
- w szatniach, w hallu głównym, w pokojach biurowych, w pom. biblioteki wykładzina rulonowa pvc.
Dane liczbowe :
- pow. zabudowy
603,3 m²
- pow. użytkowa
889,0 m²
- kubatura
4 755,0 m³
2.
Zakres projektowanej przebudowy - etap 1
obejmuje:
- wewnętrzną przebudowę zaplecza higieniczno-sanitarnego (szatnie i łazienki) dla 2 oddziałów
dziecięcych zlokalizowanych na parterze, we wschodniej części budynku,
- wewnętrzną przebudowę pomieszczeń technicznych zlokalizowanych na parterze, we wschodnim
szczycie budynku,
- remont posadzki i wykończenia ścian po robotach instalacyjnych w holu (pom. nr 22),
- prace remontowe (tynkarskie i malarskie) w pomieszczeniach przyległych, wynikające z planowanej
przebudowy otworów drzwiowych
- wykonanie nowych instalacji (w ww. obrębie przebudowy):
- wod.-kan.
- kanalizacji technologicznej
- wentylacji mechanicznej,
- instalacji elektrycznej;
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Program przebudowy i dane liczbowe
Zestawienie pomieszczeń (po przebudowie):
komunikacja
schowek
sala zajęć
łazienka dzieci
sala zajęć
łazienka dzieci
sala zajęć indywidualnych
komunikacja
schowek
hall
wiatrołap
pomieszczenie porządkowe
brodzik
przedsionek wc, schowek porządkowy
wc nauczycieli
szatnia dzieci
pokój nauczycielski
pokój socjalny
szatnia personelu pomocniczego
pom.ruchu elektrycznego
kotłownia gazowa
pom.na odpadki
łączna pow. użytkowa

10,2 m²
4,2 m²
39,4 m²
5,8 m²
41,6 m²
5,8 m²
21,9 m²
3,2 m²
2,9 m²
34,9 m²
5,5 m²
1,6 m²
2,0 m²
2,2 m²
1,3 m²
33,8 m²
9,9 m²
3,3 m²
3,3 m²
1,6 m²
8,1 m²
1,3 m²
243,8 m²

PRZEBUDOWA - OPIS ROBÓT
4.
Prace rozbiórkowe
Zakłada się przeprowadzenie następujących prac rozbiórkowych:
- demontaż ist. murowanych ścianek działowych
- demontaż ist. drewnianych ścianek działowych
- demontaż ist. drzwi drewnianych wraz z ościeżnicami
- demontaż istn. szaf wbudowanych,
- demontaż ist. wykładzin pvc
- skucie ist. płytek ceramicznych w łazienkach
- przekucie nowych otworów drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych
- demontaż wewnętrznych instalacji elektrycznych
5.
Planowane prace budowlane
- korekty istniejących otworów drzwiowych
- wykonanie nowych otworów drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych
- montaż nowych ścianek działowych
- prace wykończeniowe wewnętrzne
częściowa wymiana tynków,
wymiana posadzek wraz z podłożami
wymiana stolarki wewnętrznej
- wykonanie sufitów podwieszonych nad pomieszczeniami nr: 34,35,4,6,30,31, oraz
w korytarzach pom. nr 32;
5.1.
Otwory w ścianach konstrukcyjnych wewnętrznych:
- wymiary otworów drzwiowych: szer. 100cm, wys. 205cm
nadproża stalowe 2xIPE140 – 2szt
nadproża stalowe 3xIPE140 – 2szt
5.2.
Zamurowania
- otwór po kracie czerpni powietrza w pom. nr 37,
- wnęki po szafkach elektrycznych i hydrantowych
cegła kratówka na zaprawie cem.-wapiennej;

5.3.

Ścianki działowe
Ścianki szkieletowe o grubości 125 mm i 75 mm w systemie RIGIPS złożone z następujących
elementów:
- systemowy ruszt stalowy
- wypełnienie rusztu – wełna mineralna
- okładziny – płyty GKB i GKBI, gr. 12,5 mm;
Klasa odporności ogniowej ścianek EI15

5.4.
Posadzki
W pomieszczeniach nr: 4,6 oraz 29-35 należy:
- usunąć istniejącą posadzkę wraz z warstwami podkładowymi i wykonać nową, w kolejności warstw:
- izolacja p.wilgociowa - 2 x folia PE (grub. min 0,2mm)
- styropian EPS 100-038 o grub. 6 cm,
- folia rozdzielcza PE,
- wylewka cementowa grub. 6 cm,
- jastrych samopoziomujący grub. ok.5 mm,
- rulonowa wykładzina pcv;
W pomieszczeniach nr: 36-38 należy:
- usunąć istniejącą posadzkę wraz z warstwami podkładowymi i wykonać nową, w kolejności warstw:
- izolacja p.wilgociowa - 2 x folia PE (grub. min 0,2mm)
- styropian EPS 100-038 o grub. 6 cm,
- folia rozdzielcza PE,
- wylewka cementowa grub. 6 cm,
- płytki ceramiczne na klej;
W pomieszczeniach nr: 22 i 28 należy:
- usunąć istniejącą wykładzinę pcv,
- usunąć nieczynne wpusty kanalizacyjne
- w zależności od stanu technicznego podłoża betonowego, wykonać:
- nową wylewkę cementową wraz z izolacją i ociepleniem (jak w pomieszczeniach
wymienionych powyżej) lub zabetonować ubytki po wpustach i wykonać warstwę wyrównującą
(na bazie cementu)
- wykonać wylewkę - jastrych samopoziomujący grub. ok.5 mm,
- rulonową wykładzinę pcv;
5.5.
Sufity podwieszone
W pomieszczeniach nr: 4,6,30,31,34,35,:
- sufity na dwupoziomowym, systemowym ruszcie stalowym (np. RIGIPS) poszytym pojedynczymi
płytami GKBI o grubości 12,5 mm; sufity na wysokości 2,5 m;
W korytarzach pomieszczenia szatni dziecięcej (nr 32):
- sufity na dwupoziomowym, systemowym ruszcie stalowym (np. RIGIPS) poszytym pojedynczymi
płytami GKB o grubości 12,5 mm; sufity na wysokości 2,5 m;
Dla zapewnienia wentylacji przestrzeni nad sufitami, w suficie każdego z pomieszczeń oraz w
korytarzach (po przeciwległych stronach) należy zamontować po 2 kratki wentylacyjne o wymiarach
15x15 cm.
5.6.
Tynki wewnętrzne:
(dotyczy: zamurowanych otworów okiennych i drzwiowych, bruzd po instalacjach, obróbek ścian po
wykonaniu nowych otworów drzwiowych)
- wykonać jako 2 – warstwowe wykończone gładzią wapienną;
5.7.

Okna, naświetla wewnętrzne i ścianki wewnętrzne z profili pvc
• N1
- okno z profili pvc wewnętrznych
5.8.

Ścianki wydzielające wc w łazienkach dzieci
• S2
- laminowana płyta wiórowa LPW gr.18mm wysokości 1,3m, okucia aluminiowe, drzwi do kabin 2skrzydłowe wysokości 1,3m, zwieńczenie kabin dla sztywności na wysokości 2,0m

5.9.

Drzwi wewnętrzne:
• D1
- drewniane, płytowe, pełne z naświetlem, w okleinie bukowej, ościeżnica stalowe regulowane z
uszczelką obwodową, bez progu, drzwi wyposażyć w zestaw klamek z wkładką patentową,
samozamykacz i domofon
• D2, D3
- drewniane, płytowe, pełne, w okleinie bukowej, o klasie odporności ogniowej EI30,
bez progu, drzwi wyposażyć w zestaw klamek z wkładką patentową
• D4, D7, D6, D8, D9
- drewniane, płytowe, pełne, w okleinie bukowej, ościeżnice stalowe regulowane z uszczelką
obwodową, bez progu, drzwi wyposażyć w zestaw klamek z wkładką patentową
w drzwiach do kabin wc personelu zamykanie od wewnątrz
• D5
- drewniane, płytowe, z naświetlem przeszklonym szkłem bezpiecznym, w okleinie bukowej,
ościeżnice stalowe regulowane z uszczelką obwodową, bez progu, drzwi wyposażyć w zestaw klamek
5.10.

Wentylacja
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wentylację grawitacyjną z nawiewem przez
nawiewniki liniowe w oknach oraz wywiew wentylatorami lub grawitacyjny.
• Nawiew grawitacyjny:
- nawiewniki okienne, o przepływie powietrza do 30 m³/h, usytuowane w górnej części okien,
- nawiewniki drzwiowe, usytuowane w dolnej części drzwi
• Wywiew grawitacyjny i grawitacyjny wspomagany:
- przez istniejące kominy wentylacyjne; podłączenia wykonać zgodnie z rysunkami branży sanitarnej;
5.11.

Wykończenie ścian i sufitów:
• wykładzina rulonowa do wysokości 2,0 m
- ściany łazienek dziecięcych,
- ściany pomieszczeń z brodzikiem,
- ściany wc nauczycieli ;
• okładzina ceramiczna do wysokości 2,0 m
- ściany w pomieszczeniach porządkowych za zlewem,
• malowanie farbami akrylowymi
- wszystkie pozostałe ściany
- wszystkie sufity
5.12.

Kolorystyka wnętrza
• wykładziny podłogowe – jednorodny kolor zielony jasny bez aplikacji
• okładziny ścienne w łazienkach – złocisto-piaskowe
• ściany – złocisto-piaskowe
• sufity – białe
• drzwi wewnętrzne – buk naturalny
• ścianki wc – złocisto-piaskowe

6.
Infrastruktura techniczna
W ramach przebudowy - etap I, zakłada się wykonanie nowych instalacji:
- wod.-kan.
- wentylacji mechanicznej,
- elektrycznej;
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