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CZĘŚĆ RYSUNKOWA

rys.1  Demontaże – Rzut piwnicy skala 1:100

rys.2  Demontaże – Zewnętrzny skład opału – rzut przyziemia, przekrój a-a skala 1:50

rys.3  Projekt – Rzut piwnicy skala 1:50

rys.4  Projekt – Rzut dachu skala 1:50

rys.5  Projekt – Schemat rozmieszczenia punktów oświetleniowych w kotłowni skala 1:100

rys.6  Projekt – Schemat rozmieszczenia punktów elektrycznych w kotłowni skala 1:100

rys.7  Projekt – Przekrój F1-F1, rzut podestu skala 1:25

rys.8  Projekt – Zewnętrzne kominy spalinowe - widok skala 1:25

rys.9  Projekt – Zewnętrzne kominy spalinowe – przekrój a-a skala 1:50

rys.10  Projekt – Zewnętrzne kominy spalinowe – przekrój b-b skala 1:50

rys.11  Projekt – Zewnętrzne zadaszenie wejścia do kotłowni - rzut przyziemia, 
przekrój a-a

skala 1:50

rys.12  Projekt – Zewnętrzne zadaszenie wejścia do kotłowni – Detal 1 skala 1:5

rys.13  Projekt – Wyłaz segment "K" - rzut strychu, rzut poddasza skala 1:50

rys.14  Projekt – Zestawienie stolarki drzwiowej skala -

rys.15  Projekt – schemat ideowy tablicy elektrycznej kotłowni TK skala -
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I. Informacje wst ępne.
1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji  jest modernizacja obiektu szkolno-przedszkolnego zlokalizowanego w Żernicy 
przy ulicy Leopolda Miki 37 wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.

2. Inwestor.
Inwestorem jest Gmina Pilchowice z siedzibą przy ulicy Damrota 6 w Pilchowicach.

3. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  wykonawczy  dla  wyżej  wymienionej  inwestycji 
stanowiący  aktualizację,  wydzielenie  i  dostosowanie  do  postępowania  przetargowego  części 
dokumentacji związanej z przebudową kotłowni oraz robotami towarzyszącymi.

4. Zakres opracowania.
Niniejsze  opracowanie  obejmuje  projekt  architektoniczno-budowlany  zamienny  modernizacji  obiektu 
szkolno-przedszkolnego zlokalizowanego w Żernicy  przy  ulicy  Leopolda  Miki  37  wraz z  niezbędnymi 
robotami towarzyszącymi. Projekt obejmuje aktualizację,  wydzielenie i  dostosowanie do postępowania 
przetargowego  części  dokumentacji  związanej  z  przebudową  kotłowni  oraz robotami  towarzyszącymi 
Zakres robót objętych niniejszym projektem zamiennym:
Etap 1:
Roboty demontażowe i rozbiórkowe w zakresie obiektu:
• demontaż istniejącego zewnętrznego składu opału
• demontaż zewnętrznych odcinków czopuchów
• demontaż istniejących balustrad w pomieszczeniu kotłowni
• demontaż  istniejących  posadzek  w  części  pomieszczeń  kotłowni  i  związanych  z  nimi 

pomieszczeniach technicznych
• rozbiórka/skucie istniejących tynków w pomieszczeniu kotłowni
• rozbiórka  istniejących  schodów  oraz  podestów  w  kotłowni  (skucie  wierzchniej  warstwy  bez 

rozebrania  konstrukcji  i  podbudowy,  w  zakresie  schodów  skucie  stopni  bez  uszkodzenia  płyty 
schodowej)

• demontaż istniejących opraw oświetleniowych wraz z osprzętem w pomieszczeniu kotłowni
• demontaż istniejącego wyłazu na poddasze w segmencie K (sala gimnastyczna)

Roboty remontowe i budowlane w zakresie obiektu:
• wykonanie nowych podestów, schodów, izolacji podposadzkowych i posadzek w obrębie kotłowni
• montaż stalowej, rozkładanej kładki technicznej w kotłowni służącej do czyszczenia i serwisu kotłów
• montaż nowych balustrad w kotłowni
• montaż stolarki drzwiowej do pomieszczeń o wymaganej klasie ognioodporności 
• wykonanie zabezpieczenia stropu nad pomieszczeniem podajnika do odporności ogniowej REI120
• montaż nowych zewnętrznych kominów spalinowych wraz ze stalową konstrukcją wsporczą
• montaż ocieplenia nowo wybudowanego komina wentylacyjnego zewnętrznego
• montaż ław kominiarskich na dachu segmentu G umożliwiających dojście do nowych kominów wraz 

z drabinką wyłazową oraz podestem technicznym na konstrukcji wsporczej nowych kominów
• zabezpieczenie  wszystkich  przejść  instalacyjnych  i  kablowych  przez  ściany  i  strop  kotłowni  do 

innych pomieszczeń do wymaganej odporności ogniowej EI120 (zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami)

• montaż klapy wyłazowej na poddasze (80x80, EI30) w obrębie segmentu K
• montaż nowych drabinek wyłazowych w obrębie segmentu K
• montaż nowych opraw oświetleniowych wraz z osprzętem oraz instalacją zasilającą

Etap 2:
• montaż nowego zadaszenia zewnętrznego nad wejściem do kotłowni

5. Cel opracowania.
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Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji niezbędnej do realizacji robót budowlanych.

6. Podstawa formalna opracowania.
• Umowa z Inwestorem nr  IZP.28.2015 z dnia 26.06.2015 r.
• Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiał dokumentacyjno – fotograficzny.
• Uzgodnienia dokonane z Inwestorem

7. Podstawa prawna opracowania.
• Ustawa z dnia 4 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z poźn. zmianami
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z poźn. zmianami
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
• Inne  wiążące  przepisy  prawa  oraz  normy  obowiązujące  w  zakresie  którego  dotyczy  niniejsza 

dokumentacja

8. Zastrze żenie.
Uwaga! Wszelkie nazwy producentów i marek materiałó w budowlanych, produktów oraz sprz ętu 
widniej ące  w  niniejszym  projekcie  zostały  podane  jedynie  w  celu  uszczegółowienia  opisu 
zastosowanych  technologii  w  zakresie  wła ściwo ści  i  sposobu  działania  poszczególnych 
elementów. Dopuszcza si ę  zastosowanie  wszelkich materiałów i  produktów budo wlanych  oraz 
sprzętu,  których  cechy i  sposób działania  jest  równowa żny lub  lepszy  ni ż  tych,  które  zostały 
przywołane w projekcie.
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II. Opis techniczny dla planowanych prac modernizac yjnych
1. Dane charakterystyczne obiektu, opis stanu istni ejącego

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest modernizacja pomieszczeń kotłowni wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną. Jest to aktualizacja, wydzielenie i dostosowanie do postępowania przetargowego części 
dokumentacji związanej z przebudową kotłowni oraz robotami towarzyszącymi.

1.2. Przeznaczenie obiektu:
Budynek szkolno-przedszkolny.

1.3. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu
◦ Kategoria zagrożenia ludzi: ZL III
◦ ilość kondygnacji nadziemnych budynku max 3
◦ ilość kondygnacji nadziemnych sali gimnastycznej max 2
◦ Podpiwniczenie częściowe
◦ Poddasze częściowo użytkowe 
◦ Powierzchnia zabudowy budynku szkoły i przedszkola 1822,20 m²
◦ Powierzchnia zabudowy sali gimnastycznej 941,60 m² 
◦ Łącznie powierzchnia zabudowy 2763,8 m2
◦ Powierzchnia użytkowa całkowita 4081,00 m²
◦ Kubatura 22130,00 m³

1.4. Opis stanu istniej ącego
Obiekt szkolno – przedszkolny będący przedmiotem opracowania znajduje się w Żernicy przy ul. 
Leopolda Miki 37. Teren szkoły położony jest miedzy ul.  Leopolda Miki,  a ulicą  Olchową.  Teren 
posiada znaczne pochylenie w stronę ulicy Leopolda Miki. Przedmiotowy Zespół szkolny składa się 
z oddylatowanych od siebie segmentów, o zróżnicowanej ilości kondygnacji, ułożonych w układzie 
atrialnym, z częściowym podpiwniczeniem. Zwieńczony wielospadowymi dachami pokrytymi blachą 
płaską na deskowaniu pełnym (obecnie trwają prace związane wymianą pokrycia dachowego), nad 
salą gimnastyczną dach płaski po termomodernizacji pokryty membraną dachową pcv.

1.4.1. Podstawowe dane dot. konstrukcji i wyko ńczenia (wg inwentaryzacji udost ępnionej 
przez Inwestora oraz ogl ędzin):

▪ Ławy fundamentowe żelbetowe
▪ Ściany zewnętrzne warstwowe murowane o grubości całkowitej 43 i 56 cm, ze szczeliną

wypełnioną wełną mineralną gr. 6 cm,ściany wewnętrzne z cegły pełnej.
▪ Stropy  prefabrykowane  z  elementów  drobnowymiarowych  DZ3,  DZ4  –  zależnie  od 

rozpiętości
▪ Dach  częściowo  jako  więźba  o  konstrukcji  drewnianej,  pokrycie  z  blachy  płaskiej 

ocynkowanej na deskowaniu, układanej w tradycyjny sposób na rąbek stojący, malowanej 
(obecnie trwają roboty budowlane związane z wymianą pokrycia dachowego)

▪ Dach nad  salą  gimnastyczną:  konstrukcja dachu: płyty panwiowe oparte na dźwigarach 
kratownicowych,  dach  po  termomodernizacji  (ocieplenie  wełną  mineralną),  pokrycie 
membraną dachową pcv

▪ Schody żelbetowe
▪ Elewacje  wykończone  tynkiem  cementowo-wapiennym,  malowane.  Ściany  wewnętrzne 

wykończone  tynkiem  cementowo-wapiennym,  lokalnie  okładziny  z  płytek  ceramicznych, 
boazerie drewniane lub lamperie drewniane

▪ Stolarka okienna PCV
▪ Stolarka drzwiowa: drzwi zewnętrzne metalowe, drzwi wewnętrzne drewniane.
▪ Posadzki  z  płytek  ceramicznych,  z  PCV,  betonowa  -  lastrykowa,  lastrykowa z  łomem z 

kamieni naturalnych, parkiety.
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1.4.2. Wyposa żenie budynku w instalacje
Budynek jest wyposażony w instalację elektroenergetyczną, odgromową, centralnej ciepłej wody 
(zasilanie z własnej kotłowni węglowej), instalacji zimnej wody, centralnego ogrzewania (zasilanie 
z własnej  kotłowni  węglowej),  kanalizacji  deszczowej  i  sanitarnej,  telefoniczną,  komputerową, 
wentylacji grawitacyjnej, wentylacji mechanicznej.

1.4.3. Stan techniczny i formalny elementów b ędących przedmiotem opracowania
1.4.3.1. Kotłownia, skład opału i przyległe pomiesz czenia techniczne
Kotłownia została przebudowana na przełomie 2014/2015 roku w zakresie zmiany źródła ciepła 
wraz  ze  wszystkimi  niezbędnymi  instalacjami  c.o.  Wykonano  również  częściowo  instalacje 
elektryczne w zakresie zasilania nowych kotłów, instalacje odwadniające, wentylację  kotłowni 
oraz odprowadzenie spalin czopuchami do istniejącego komina. W pomieszczeniu technicznym 
zabudowano  instalacje  i  zasobniki  niezbędne  do  obsługi  kolektorów  słonecznych.  W 
pomieszczeniu opału zamontowano nowe klapy zsypowe. Ponadto wykonano osłonę stropu na 
kotłownią i pomieszczeniem technicznym za pomocą płyt ognioodpornych do osiągnięcia przez 
strop odporności ogniowej REI120. 
W złym stanie technicznym pozostawiono tynki kotłowni oraz pomieszczeń towarzyszących. Nie 
wykonano zabezpieczenia  stropu do REI120 nad pomieszczeniem podajnika.  Nie  wykonano 
nowych  posadzek  w  żadnym  z  pomieszczeń,  ani  nie  wykonano  poziomych  izolacji 
przeciwwodnych  podposadzkowych.  Nie  zapewniono  dostępu  technicznego  dla  potrzeb 
czyszczenia jednego z kotłów. 
1.4.3.2. Odprowadzenie spalin
W  ramach  przebudowy  kotłowni  wykonano  odprowadzenie  spalin  z  nowych  kotłów  przez 
czopuchy do istniejącego komina stalowego. Nie wykonano zalecanych w dokumentacji robót 
polegających na wprowadzeniu do istniejącego komina wkładów,  z których każdy stanowiłby 
odrębne,  ocieplone  odprowadzenie  spalin  obsługujące  jeden  kocioł.  Istniejący  komin  jest 
nieocieplony w związku z powyższym nie gwarantuje on występowania wystarczająco mocnego 
ciągu.  Spaliny  ulegają  szybkiemu  schłodzeniu,  a  skraplający  się  kondensat,  spływając  po 
ściankach komina powoduje jego przyspieszoną korozję, szczególnie przy podstawie. 
1.4.3.3. Zewnętrzny skład opału
Istniejący zewnętrzny, murowany skład opału jest obecnie nie użytkowany. Obiekt ten nie był 
przedmiotem, żadnych prac modernizacyjnych. Posiada murowane ściany wzniesione na płycie 
fundamentowej. Głębokość posadowienia obiektu nie jest znana aczkolwiek zakłada się, że płyta 
fundamentowa posiada grubość od 25 do 35 cm, a pod nią znajduje się podbudowa z chudego 
betonu i kruszywa. Przekrycie stanowi dach pulpitowy w konstrukcji stalowej przekryty blachą 
fałdowaną. Stan techniczny obiektu jest zły - spękania ścian, skorodowane przekrycie dachowe. 
Ze względu na to że obiekt ten nie jest użytkowany oraz jest w złym stanie technicznym został 
on zakwalifikowany do demontażu i rozebrania.

2. Funkcja obiektu
Przedmiotowy budynek  jest  obiektem użyteczności  publicznej,  mieści  się  w  nim  szkoła  podstawowa, 
gimnazjum,  przedszkole  oraz  dwa  lokale  mieszkaniowe.  W  zakresie  niniejszego  opracowania  nie 
projektuje się zmiany sposobu użytkowania obiektu. 

3. Forma architektoniczna, sposób dostosowania do k rajobrazu i otaczaj ącej zabu-
dowy, dostosowanie do ustale ń miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego

W zakresie niniejszego opracowania planowana jest modernizacja istniejącej kotłowni wraz z montażem 
kominów  spalinowych  prowadzonych  po  elewacji  północnej  przedmiotowego  segmentu.  Planuje  się 
również rozbiórkę istniejącego składu opału oraz budowę daszku nad wejściem do kotłowni. Ponadto nie 
wprowadza się żadnych zmian w formie zewnętrznej istniejącego obiektu oraz nie przewiduje się zmiany 
kąta nachylenia głównych połaci dachowych. Projektowane zmiany poprzez demontaż składu opału oraz 
montaż  daszku  nad  wejściem  do  kotłowni  korzystnie  wpłyną  na  bryłę  budynku  oraz  polepszą  jego 
funkcjonalność. Montaż nowych kominów nie wpłynie negatywnie na estetykę budynku i otoczenia.
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4. Projektowane rozwi ązania funkcjonalne.
Projekt nie wprowadza zmian w zakresie dotychczasowej funkcji obiektu. 

5. Projektowane rozwi ązania architektoniczno - budowlane.

5.1. Demonta że i rozbiórki

5.1.1. Roboty demonta żowe i rozbiórkowe
Etap 1:
◦ demontaż istniejącego zewnętrznego składu opału
◦ demontaż zewnętrznych odcinków czopuchów
◦ demontaż istniejących balustrad w pomieszczeniu kotłowni
◦ demontaż  istniejących posadzek w części  pomieszczeń  kotłowni  i  związanych z nimi 

pomieszczeniach technicznych
◦ rozbiórka/skucie istniejących tynków w pomieszczeniu kotłowni
◦ rozbiórka istniejących schodów oraz podestów w kotłowni (skucie wierzchniej warstwy 

bez  rozebrania  konstrukcji  i  podbudowy,  w  zakresie  schodów  skucie  stopni  bez 
uszkodzenia płyty schodowej)

◦ demontaż  istniejących  opraw  oświetleniowych  wraz  z  osprzętem  w  pomieszczeniu 
kotłowni

◦ demontaż istniejącego wyłazu na poddasze w segmencie K (sala gimnastyczna)

5.1.2. Wykonanie prac rozbiórkowych i demonta żowych
W celu wykonania prac rozbiórkowych należy wykonać niezbędne osłony elementów budynku 
nie  będących  przedmiotem  rozbiórek  wskazanych  w  dokumentacji.  Należy  wygrodzić 
odpowiednią  strefę  bezpieczeństwa  niedostępną  dla  przebywania  osób  postronnych.  Należy 
odłączyć wszelkie instalacje przebiegające przez obszar rozbiórek i potwierdzić ich odłączenie 
przed  rozpoczęciem  prac.  Roboty  rozbiórkowe  należy  prowadzić  w  taki  sposób  aby  nie 
uszkodzić elementów nie wchodzących w zakres prac remontowych. Odpady niebezpieczne dla 
środowiska  należy  przewidzieć  do  wywozu  na  odpowiednie  składowisko  lub  ich  utylizację. 
Demontaż wszelkich elementów przeznaczonych do oczyszczenia, odnowienia oraz ponownego 
montażu należy wykonać z należytą starannością możliwie bez ich uszkodzenia, elementy nie 
nadające się do ponownego montażu należy wymienić na nowe o równorzędnych parametrach 
technicznych.

5.1.3. Kolejno ść prowadzenia robót rozbiórkowych
Przed  przystąpieniem  do  robót  rozbiórkowych  należy  wykonać  podane  poniżej  czynności  w 
następującej kolejności :

• sprawdzić czy obiekty są rzeczywiście puste,
• odłączyć wszystkie zewnętrzne przyłącza do sieci miejskich,
• dokonać wpisów do dziennika budowy/rozbiórek o wykonaniu powyższych czynności.
• Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w/g następującej kolejności :

o wykonać dojazd na teren rozbiórki
o wyznaczyć  miejsca  gromadzenia  materiałów  porozbiórkowych,  odpadów,  w  tym 

odpadów niebezpiecznych
o wyznaczyć  miejsce  przygotowania  i  załadunku  materiałów  rozbiórkowych  i 

odpadów,
o wykonać ogrodzenie terenu rozbiórki i oznakowanie
o usunięcie  z  terenu  obiektów  wszelkich  elementów  ruchomych,  sprzętów, 

nagromadzonych śmieci i nieczystości;
o wykonanie stosownych zabezpieczeń
o demontaże i rozbiórki:

� demontaż istniejącego zewnętrznego składu opału w tym:
• demontaż zadaszenia
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• rozebranie ścian 
• rozbiórka płyty fundamentowej
• zasypanie terenu po rozbiórce oraz rozłożenie warstwy humusu 

� demontaż zewnętrznych odcinków czopuchów
� demontaż  istniejących  opraw  oświetleniowych  wraz  z  osprzętem  w 

pomieszczeniu kotłowni
� demontaż istniejących balustrad w pomieszczeniu kotłowni
� demontaż istniejących posadzek we wszystkich pomieszczeniach kotłowni i 

związanych  z  nimi  pomieszczeniach  technicznych  –  należy  usunąć 
istniejące  pozostałości  istniejących  posadzek  z  płytek  ceramicznych 
poprzez ich skucie wraz zaprawą klejową

� rozbiórka  konstrukcji  podłogi  wraz  z  podbudową  w  składzie  opału, 
pomieszczeniu technicznym oraz pomieszczeniu podajnika:
należy  usunąć  istniejące  warstwy  podłogowe,  prace  należy  prowadzić 
odcinkowo  ze  względu  na  znajdujące  się  w  pomieszczeniu  urządzenia 
techniczne obsługujące  instalacje  grzewcze  ciepłej  wody,  należy zwrócić 
uwagę  na  istniejące instalacje  i  roboty  w ich  pobliżu  należy wykonywać 
ostrożnie celem zabezpieczenia przed uszkodzeniem

� rozbiórka  istniejących  schodów  oraz  podestów  w  kotłowni  (skucie 
wierzchniej  warstwy bez rozebrania  konstrukcji  i  podbudowy,  w zakresie 
schodów  skucie  stopni  bez  uszkodzenia  płyty  schodowej)  –  rozbiórkę 
schodów  wykonać  poprzez  skucie  istniejących  stopnic  bez  usuwania 
żelbetowej  płyty  schodowej,  istniejące  wylewki  betonowe  należy 
zgroszkować lub obkuć; uwaga: prace będą prowadzone w pomieszczeniu 
w pełni  wyposażonym  w urządzenia  techniczne  i  instalacje  które  należy 
skutecznie zabezpieczyć przez uszkodzeniem

� rozbiórka/skucie  istniejących  tynków  w  pomieszczeniu  kotłowni, 
pomieszczeniu technicznym i pomieszczeniu podajnika – rozbiórka/skucie 
tynków będzie  prowadzone z  zachowaniem należytej  ostrożności  wraz z 
wykonaniem odpowiednich zabezpieczeń występujących w pomieszczeniu 
instalacji i urządzeń technicznych

� demontaż  istniejącego  wyłazu  na  poddasze  w  segmencie  K  (sala 
gimnastyczna)

5.2. Projektowane roboty modernizacyjne
Projektuje się wykonanie następujących prac modernizacyjnych:
Etap 1:

• wykonanie nowych podestów,  schodów, izolacji  podposadzkowych i  posadzek w obrębie 
kotłowni

• montaż stalowej, rozkładanej kładki technicznej w kotłowni służącej do czyszczenia i serwisu 
kotłów

• montaż nowych balustrad w kotłowni
• montaż stolarki drzwiowej do pomieszczeń o wymaganej klasie ognioodporności 
• wykonanie zabezpieczenia stropu nad pomieszczeniem podajnika do odporności ogniowej 

REI120
• montaż nowych zewnętrznych kominów spalinowych wraz ze stalową konstrukcją wsporczą
• montaż ocieplenia nowo wybudowanego komina wentylacyjnego zewnętrznego
• montaż  ław  kominiarskich  na  dachu  segmentu  G  umożliwiających  dojście  do  nowych 

kominów wraz z drabinką wyłazową oraz podestem technicznym na konstrukcji wsporczej 
nowych kominów

• zabezpieczenie wszystkich przejść instalacyjnych i kablowych przez ściany i strop kotłowni 
do  innych  pomieszczeń  do  wymaganej  odporności  ogniowej  EI120  (zgodnie  z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami)

• montaż klapy wyłazowej na poddasze (80x80, EI30) w obrębie segmentu K
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• montaż nowych drabinek wyłazowych w obrębie segmentu K
• montaż nowych opraw oświetleniowych wraz z osprzętem oraz instalacją zasilającą

Etap 2:
• montaż nowego zadaszenia zewnętrznego nad wejściem do kotłowni

5.2.1. Wykonanie nowych podestów, schodów, izolacji  podposadzkowych i posadzek w 
obr ębie kotłowni.

Projektuje się wykonanie nowych podestów oraz schodów w obrębie pomieszczenia kotłowni. 
Po rozebraniu posadzek z istniejących podestów i podłóg należy usunąć wierzchnią warstwę 
betonu  najlepiej  przez  groszowanie  bez  rozebrania  konstrukcji  i  podbudowy,  a  w  zakresie 
schodów wykonać  skucie stopni  bez uszkodzenia płyty schodowej.  Podłoże należy odpylić  i 
zagruntować  emulsją  polepszającą  przyczepność.  Następnie na tak  przygotowanym podłożu 
należy  wykonać  nową  warstwę  podkładu  posadzkowego  w  postaci  nadlewki  z  jastrychu 
cementowego. Jastrych należy zazbroić siatką z prętów Ø6 o oczku 15 cm.  Grubość jastrychu 
należy  dobrać  w  ten  sposób  aby  otrzymać  na  wykończonej  posadzce  zadane  w  projekcie 
rzędne. W przypadku konieczności wykonania nadlewki o niewielkich grubościach (poniżej 3,5 
cm)  należy  ją  wykonać  z  użyciem  specjalistycznych  zapraw  reprofilacyjnych  służących  do 
naprawy  i  renowacji  powierzchni  betonowych.  Nowe  stopnice  schodowe  należy  wykonać  z 
betonu  C20/25  zgodnie  z  rysunkiem  i  poziomami  stanu  wykończeniowego  wydanymi  w 
projekcie. Stopnice należy zazbroić prętami ze stali żebrowanej AIII Ø10 wklejonymi za pomocą 
zapraw do kotew chemicznych  na głębokość  ok.  30  cm w istniejącą  konstrukcję  żelbetową 
podłogi/płyty schodowej. Na tak wykonanym podkładzie podłogowym należy wykonać izolację 
przeciwwodną  za pomocą bezszwowej i bezspoinowej, mostkującej  rysy elastycznej powłoki 
uszczelniającej  odpornej  na  obciążenie  wodą  o  negatywnym  ciśnieniu.  Aplikację  izolacji 
wykonać ściśle wg zaleceń producenta. Izolację należy wywinąć na ściany do wyskości min. 30 
cm powyżej poziomu wykończonej podłogi. Posadzki należy wykonać z płytek gresowych (gres 
techniczny) na zaprawie klejowej cienkowarstwowej. 

5.2.2. Monta ż stalowej, rozkładanej kładki technicznej w kotłown i słu żącej do czyszczenia i 
serwisu kotła

Przewiduje  się  wykonanie  stalowej,  rozkładanej  kładki  stanowiącej  pomost  techniczny  dla 
potrzeb czyszczenia kotła.  Pomost będzie zakotwiony do ściany i  w pozycji  złożonej,  będąc 
przytrzymany do ściany,  będzie  umożliwiał  bezkolizyjne  obejście  kotła.  W pozycji  rozłożonej 
pomost  będzie  podparty  stalowymi  podpórkami  i  oparty  o  zakotwienie.  Wejście  na  pomost 
umożliwi drabina stanowiąca odrębny element, standardowo zawieszona na ścianie, po zdjęciu 
oparta na podłodze i pomoście. 

5.2.3. Monta ż nowych balustrad w kotłowni
Projektuje  się  montaż  nowych  balustrad  w  kotłowni  zabezpieczających  przez  upadkiem  z 
podestów i schodów. Balustrady wykonać ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor 
RAL 7000. Kotwienie do bocznej ściany podestu za pomocą kotew chemicznych. 

5.2.4. Monta ż stolarki drzwiowej w wymaganej klasie ognioodporno ści 
W wykonanych otworach drzwiowych obsługujących skład opału przewiduje się montaż stolarki 
drzwiowej  w  formie  kurtyny  przeciwpożarowej  w  klasie  odporności  ogniowej  min.  EW60. 
Ponadto przewiduje się wymianę oraz montaż nowych drzwi w obrębie przedmiotowej kotłowni
w klasie odporności ogniowej EI60.

5.2.5. Wykonanie okładzin ściennych, tynków oraz wymalowa ń wraz z wykonaniem warstw 
wyrównawczych na ścianach składu opału.

W pomieszczeniu  kotłowni  projektuje  się  wykonanie  nowych  tynków na ścianach do pełniej 
wysokości. Tynki należy wykończyć przez wymalowanie farbą dyspersyjną zmywalną i odporną 
na  szorowanie  np.  farbą  ceramiczną.  Uwaga:  ze  względu  na  możliwe  zawilgocenie  ścian 
fundamentowych  zabrania  się  stosowania  powłok  niedyfuzyjnych  np.  farb  olejnych.  W 
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pomieszczeniu  technicznym,  pomieszczeniu  podajnika  oraz  składzie  opału  projektuje  się 
wykończenie ścian do wys. 2,00 m za pomocą płytek gresowych. Po skuciu istniejących tynków, 
przed ułożeniem płytek,  należy w pierwszej  kolejności  wyrównać  ściany za  pomocą  zapraw 
wyrównawczych.  Powyżej wysokości 2m ściany należy wykończyć przez otynkowanie tynkiem 
cementowo-wapiennym i wymalować za pomocą farby dyspersyjnej zmywalnej (lateksowej). W 
pomieszczeniu  składu opału na ścianach przed nałożeniem tynków należy wykonać  izolację 
pionową  z  mineralnej,  bezszwowej  i  bezspoinowej,  mostkującej   rysy  elastycznej  powłoki 
uszczelniającej  odpornej  na  obciążenie  wodą  o  negatywnym  ciśnieniu.  Aplikację  izolacji 
wykonać ściśle wg zaleceń producenta. Ponadto w składzie opału wykonać uzupełnienie tynków 
na sufitach.

5.2.6. Zabezpieczenie stropu nad pomieszczaniem pod ajnika do REI120
Strop nad pomieszczeniem podajnika należy zabezpieczyć  do spełniania warunku odporności 
ogniowej REI120 za pomocą płyt krzemianowo-wapniowych płyt ogniochronnych lub płyt GKF – 
zgodnie z wybranym certyfikowanym systemem zabezpieczeń,  montaż i  roboty towarzyszące 
wykonać ściśle wg zaleceń producenta wybranego systemu.

5.2.7. Monta ż nowych zewn ętrznych kominów spalinowych wraz ze stalow ą konstrukcj ą 
wsporcz ą

Projektuje się montaż zewnętrznych kominów spalinowych. Projektuje się wykonanie kominów 
w systemie dwuściennym z rur gładkościennych ze stali szlachetnej (stal wewnętrzna 1.4571/ 
1.4404, stal zewnętrzna 1.4301). Elementy wykonane z rury spalinowej gr min. 0,8mm oraz rury 
zewnętrznej  gr  min.  0,5mm. Izolacja termiczna w postaci  wełny mineralnej  o grubości  32,5, 
gęstość  120 kg/m³. W celu montażu kominów planuje się  wykonanie podkonstrukcji z profili 
stalowych  ocynkowanych  malowanych  proszkowo.  Projektuje  się  mocowanie  komina  do 
podkonstrukcji  za  pomocą  obejm  stalowych  mocowanych  w  rozstawie  max  .1m  zgodnie  z 
wytycznymi  producenta  wybranego  systemu  kominowego.  Należy  zastosować  dodatkowe 
wsporniki  w  wypadku  jeżeli  wybrany  producent  przewiduje  występowanie  dodatkowych 
wsporników  mocujących  ze  względu  na  ograniczenia  w  nośności  elementów  kominowych. 
Podkonstrukcja wykonana zostanie w ten sposób, że umożliwiać będzie wyprowadzenie komina 
na  odpowiednią  wysokość.  Ponadto  nośność  podkonstrukcji  musi  zapewniać  możliwość  jej 
wyprowadzenia ponad połać dachową bez dodatkowego kotwienia. Na części znajdującej się 
ponad połacią  będzie założona drabinka i  podest roboczy stanowiące dostęp techniczny do 
wylotu komina. Ponadto planuje się doposażenie istniejącej połaci dachowej będącej obecnie 
przedmiotem  prac  modernizacyjnych  w  dodatkowe  stopnie  i  ławy  kominiarskie.  Celem 
zapewnienia  dostępu  do  komina  planuje  się  również  wykonanie  podestu  roboczego  na 
zmodernizowanej betonowej czapie kominowej sąsiadującego komina wentylacyjnego.

Uwaga: Podkonstrukcja nośna musi być  w pełni zgodna z wytycznymi montażowymi komina 
wydanymi  przez  producenta  wybranego  systemu  kominowego.  Zaprojektowaną  w  niniejszej 
dokumentacji podkonstrukcję stalową należy traktować przykładowo i w wypadku występowania 
rozbieżności  z  wybranym  systemem  kominowym,  należy  podkonstrukcję  dostosować  do 
spełniania wymogów stawianych przez producenta.

5.2.8. Monta ż ocieplenia zewn ętrznego komina wentylacyjnego
Projektuje  się  montaż  ocieplenia  zewnętrznego  komina  awaryjnej  wentylacji  mechanicznej 
kotłowni.  Ocieplenie  wykonać  z  wełny  mineralnej.  Cały  komin  obudować  za  pomocą  płyt 
cementowo-włóknowych na ruszcie aluminiowym lub stalowym ocynkowanym. Zewnętrznie płyty 
wykończyć tynkiem cienkowarstwowym na siatce w kolorze zgodnym z kolorem elewacji. Górne 
zwieńczenie  obudowy  wykończyć  obróbka  blacharską  –  blacha  stalowa,  ocynkowana, 
powlekana w kolorze RAL 7000. 

5.2.9. Monta ż ław kominiarskich na dachu segmentu G umo żliwiaj ących doj ście do nowych 
kominów wraz z drabink ą wyłazow ą oraz podestem technicznym na konstrukcji wsporczej  
nowych kominów

Na połaci  dachowej  przedmiotowego  segmentu  projektuje  się  stałe  dojścia  do  kominów w 
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postaci ław i stopni kominiarskich. Dojścia i stopnie kominiarskie należy montować za pomocą 
wsporników do konstrukcji wiązarów oraz krokwi z zastosowaniem uszczelek z gumy EPDM. 
Planuje się zastosowanie stopni oraz ław wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, 
powlekanej  lub  malowanej  proszkowo  o  grubości  3  mm,  wraz  z  wspornikiem  malowanych 
proszkowo. Stopnie kominiarskie należy montować naprzemiennie co 40 cm.

5.2.10. Zabezpieczenie wszystkich przej ść instalacyjnych i kablowych przez ściany i strop 
kotłowni do innych pomieszcze ń do wymaganej odporno ści ogniowej EI120 (zgodnie z 
obowi ązującymi w tym zakresie przepisami)

W  związku  z  tym,  że  kotłownia  stanowi  odrębną  strefę  pożarową  należy  wykonać 
zabezpieczenie wszystkich przejść instalacyjnych przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego 
do klasy EI120. 
Uwaga: Celem oszacowania ilo ści przej ąć instalacyjnych wykonawca zobowi ązany jest 
do odbycia wizji lokalnej na obiekcie b ędącym przedmiotem prac.

5.2.11. Monta ż klapy wyłazowej na poddasze (80x80, EI30) w obr ębie segmentu K
Projektuje się montaż klapy wyłazowej w obrębie segmentu „K” między kondygnacją poddasza i 
strychu w miejscu otworu istniejącego. Należy zamontować klapę o wymiarach otworu w świetle 
min. 80x80cm w klasie odporności pożarowej min. EI30.

5.2.12. Monta ż nowych drabinek wyłazowych w obr ębie segmentu K
Projektuje się montaż drabinek wyłazowych w obrębie segmentu „K” na kondygnacji poddasza 
oraz strychu w konstrukcji stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo. Projektuje się drabinki 
szerokości  min.  50  cm,  rozstaw szczebli  max.  30  cm, powyżej  wysokości  3m  od  poziomu 
posadzki drabina wyposażona w urządzenie zapobiegające przed upadkiem. Drabinę należy 
zakotwić w konstrukcji ściany nośnej zachowując minimalną odległość między drabiną a ścianą 
15cm.

5.2.13. Monta ż nowych opraw o świetleniowych wraz z osprz ętem oraz instalacj ą zasilaj ącą
• Instalacja o świetlenia ogólnego

Wykaz zastosowanych opraw wraz z ich rozmieszczeniem znajduje się na rysunku 05. Oprawy 
oświetleniowe  poszczególnych  pomieszczeń  będą  załączane  za  pomocą  łączników 
klawiszowych. Łączniki należy instalować w ścianach na wysokości 1,4m od poziomu podłogi. 

• Instalacja o świetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego)
W  pomieszczeniu  kotłowni  przewidziano  oświetlenie  ewakuacyjne.  Oświetlenie  ewakuacyjne 
oparto na oprawach z własnym zasilaniem bateryjnym zabezpieczającym zasilanie opraw na 
wypadek zaniku zasilania z autotestem. W przypadku zaniku napięcia sieciowego zaświecą się 
automatycznie  przez okres min.  1h  pozwalając na ewakuację  ludzi  z obiektu.  Na oprawach 
ewakuacyjnych należy nanieść  strzałki  koloru zielonego lub piktogramy wskazujące kierunek 
ewakuacji. Lokalizację opraw oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego pokazano na rysunku 
05. Oprawy oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego muszą posiadać aktualny certyfikat CNBOP.

• Instalacje gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczeni a
Projektuje  się  gniazda  wtyczkowe  ogólnego  przeznaczenia  usytuowane    
w poszczególnych pomieszczeniach oraz w miejscach służących do podłączenia dodatkowych 
urządzeń. Wszystkie obwody należy wykonać przewodem YDY 3x2,5mm2. Do zespołów gniazd 
wtyczkowych należy doprowadzić przewód YDY 5x2,5mm2 Należy stosować gniazda z bolcem 
ochronnym. Gniazda należy umieszczać na ścianie w puszkach p/t. Miejsca montażu gniazd 
pokazano na rysunku 06.

• Tablica kotłowni TK
Do zasilenia urządzeń kotłowni projektuje się tablicę kotłowni w wykonaniu natynkowym. Tablicę 
należy  zasilić  z  rozdzielnicy  głównej  szkoły  kablem  YKY 5*16  mm2.  W tablicy  zabudować 
aparaturę  modułową  dla  zabezpieczenia  poszczególnych  obwodów.  Schemat  zasadniczy 
tablicy  znajduje  się  na  rys.  016.  Wszystkie  podłączenia  do  regulatora  pogodowego  i 
sterowników kotłów wykonać zgodnie z ich dokumentacją techniczną – DTR. Wszystkie czujniki 
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temperatury zabudować zgodnie z DTR. Po wykonaniu podłączeń regulatory należy uruchomić i 
zaprogramować  w  sposób  opisany  w  ich  DTR.  W  pomieszczeniach  stosować  osprzęt 
hermetyczny IP54. Ponadto w tablicy kotłowni projektuje się bezpośredni układ pomiaru energii 
elektrycznej  jako  podlicznik.  Jako  zasilanie  rezerwowe  dla  układu  solarnego  projektuje  się 
wydzielone  obwody,  z  możliwością  zasilania  rezerwowego  z  agregatu  prądotwórczego.  W 
przypadku  przerwy  w  zasilaniu  należy  przełącznik  obrotowy  włączyć  w  pozycję  zasilania 
rezerwowego  i  zasilić  układ  solarny.  W  celu  podłączenia   przenośnego  agregatu 
prądotwórczego  400  V  o  mocy 4  kVA.  należy zabudować  na  ścianie  zewnętrznej  kotłowni 
gniazdo  trójfazowe  z  włącznikiem  3f  umożliwiającym  podłączenie  agregatu.  Układ  do 
przegrzania wody - grzałki 12 kW - należy włączać w porze nocnej.

5.2.14. Monta ż zadaszenia zewn ętrznego nad wej ściem do kotłowni – etap 2
W  ramach  drugiego  etapu  inwestycji  projektuje  się  montaż  zadaszenia  zewnętrznego  w 
konstrukcji z profili  stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze istniejacych 
balustrad.  Projektuje  się  wykorzystanie  profili  stalowych  FRR  140x80x4mm  oraz  FRQ 
100x5mm. Całość projektuje się przekryć zadaszeniem szklanym ze szkła VSG/ESG 8.8.4.4., 
tafle o wymiarach 175x315cm, mocowanym punktowo wg. wytycznych producenta, min. 8 szt. 
rotul na taflę.   

6. Obszar oddziaływania inwestycji
Obszar oddziaływania inwestycji nie przekracza granic działki inwestycyjnej.

7. Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych
Przystosowanie  budynku  dla  osób  niepełnosprawnych  nie  jest  przedmiotem  opracowania.  Szczegółowy 
projekt dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych zawiera dokumentacja podstawowa obejmująca 
modernizację całego obiektu szkolnego 

8. Dane techniczne obiektu charakteryzuj ące wpływ obiektu na środowisko
Spełnienie wymagań  dotyczących  odpowiednich  warunków  higienicznych  i  zdrowotnych  oraz  ochrony 
środowiska realizowane jest poprzez:
Materiały i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowią zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników i 
sąsiadów.  Obiekt  nie  będzie  emitował  gazów  toksycznych,  szkodliwych  pyłów,  niebezpiecznego 
promieniowania,  zanieczyszczenia.  W  projekcie  przewidziano  zastosowanie  takich  materiałów  oraz 
technologii, które zapewniają nie przekroczenie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 
zdrowia wydzielanych przez grunt, materiały, stałe wyposażenie oraz powstających w trakcie użytkowania 
zgodnego z przeznaczeniem. Spełnienie wymagań  dotyczących odpowiednich warunków higienicznych i 
zdrowotnych  oraz ochrony środowiska naturalnego podczas  eksploatowania  obiektu  realizowane  będzie 
poprzez przestrzeganie przepisów dotyczących warunków sanitarnohigienicznych oraz ochrony środowiska 
przez użytkowników. Rozwiązania projektowe zapewniają  bezpieczne użytkowanie budynku oraz prace i 
odpoczynek w jego obrębie nie powodując nadmiernego hałasu oraz drgań.

9. Warunki ochrony przeciwpo żarowej 
Projektowane roboty  remontowe  nie  powodują  żadnych  zmian  w  stosunku  do  wydanego  w  projekcie 
podstawowym  systemu  ochrony  pożarowej  przedmiotowego  obiektu  jak  i  obiektów  sąsiadujących.  W 
związku z powyższym nie ma potrzeby określania nowych warunków ochrony pożarowej obiektu oraz jego 
otoczenia.
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