REMONT POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY
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ul.Poznańska22/Hoża 56, Warszawa
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OPIS TECHNICZNY
1.

Dane ogólne:

1.1.

Inwestor:

1.2.
1.3.
1.4.

Miejsce budowy:
Data opracowania:
Zakres opracowania:

2.

Podstawa opracowania:

2.1.
2.2.

Umowa z Inwestorem
Wytyczne Inwestora

3.

Projekt zagospodarowania terenu:

3.1.

3.3.

Projektowane zagospodarowanie działki:
Adaptacja pomieszczeń nie ingeruje w dotychczasowe zagospodarowanie działki.
Wpływ na środowisko
Brak oddziaływania projektowanego obiektu na środowisko
Funkcja przedmiotowej inwestycji jest zgodna z przeznaczeniem budynku

4.

Opis zamierzenia inwestycyjnego:

3.2.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego „Meditrans”
ul.Poznańska 22, 00-764 Warszawa
ul. Poznańska 22/Hoża56, Warszawa
luty 2014r.
projekt wnętrz

Przedmiotowa inwestycja obejmuje remont pomieszczeń zlokalizowanych
na 1 piętrze Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie
na potrzeby Centrum Dyspozytorskiego (przeniesionego z parteru).
Dodatkowo przewiduje się lokalizację urządzeń instalacyjnych na potrzeby
projektowanej funkcji na poddaszu (inst. sanitarne – komora techniczna)
oraz w piwnicy i parterze w pom. serwerowni (inst. elektryczne – linie zasilające WLZ,
agregat UPS, szafa elektryczna)
Zakres prac remontowych nie ingeruje w istniejący układ budynku pod względem
ochrony pożarowej, wykorzystując istniejącą organizację ewakuacji.

4.1.

Stan istniejący:
Pomieszczenia przeznaczone na potrzeby Centrum Dyspozytorskiego znajdują się
na 1 piętrze Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie.
Wejście do pomieszczeń z zewnątrz poprzez ogólnodostępną klatkę schodową.
Zapewniony dostęp do dźwigu osobowego (dostosowanego do potrzeb osób
niepełnosprawnych).
Zapotrzebowanie na media – w ramach istniejących przydziałów.
Wysokość pomieszczeń: strop właściwy – 3,21m.

4.1.1. Dane materiałowe:
- posadzka; szlichta betonowa, wykończenie wykładzina PVC, klepka drewniana, gres
- ściany; tynkowane oraz okładzina z glazury (pom. sanitarne)
4.1.2. Wyposażenie instalacyjne:
Lokal podłączony jest do miejskiej infrastruktury technicznej,
Wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, grzewczą i elektryczną.

4.2.

Opis adaptacji, funkcja obiektu:

4.2.1. Projektowana funkcja:
W ramach adaptowanej powierzchni, na potrzeby Ambulatorium zaprojektowano:
– SALA OPERATORSKA (18 stanowisk)
– POKÓJ LEKARZY KOORDYNATORÓW
– POKÓJ LEKARZA - TELETRANSMISJA
– SALA SZKOLEŃ
– POKÓJ KIEROWNIKA CDZRM
– POKÓJ BIUROWY
– POKÓJ SOCJALNY
– część sanitarną, w skład której wchodzą: szatnia personelu,
WC personelu „D” (dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych)
z istniejącą wydzieloną kabiną prysznicową oraz WC istniejące „M” i ogólnodostępne
– w ramach korytarza 1 zlokalizowano szafę porządkową
Założenia projektowe:
Zatrudnienie – ogółem 80 osób, po 20 osób/zmianie
Czas pracy – 4 zmiany
Wysokość pomieszczeń do sufitu podwieszonego – 3,0m z miejscowymi obniżeniami
w Sali operatorskiej – min. 2,88m, 2 stanowiska dyspozytorów zlokalizowano
na podeście h=30cm.
4.2.2. Dane liczbowe:
pom. 1/01
POKÓJ BIUROWY
pom. 1/02
KORYTARZ 1
pom. 1/03
WC PERSONELU „D”/NPS
pom. 1/04
POM. KABINY PRYSZNICOWEJ
pom. 1/05
POKÓJ KIEROWNIKA CDZRM
pom. 1/06
POKÓJ SOCJALNY
pom. 1/07
SALA SZKOLEŃ
pom. 1/08
POKÓJ LEKARZY KOORDYNATORÓW
pom. 1/08A POKÓJ LEKARZA - TELETRANSMISJA
pom. 1/09
SZATNIA PERSONELU (80 osób)
pom. 1/10
KORYTARZ 2
pom. 1/11
SALA OPERATORSKA
powierzchnia łącznie
istn. pom.
istn. pom.

WC personelu „M”
WC ogólnodostępne

- 14,6m2
- 7,8m2
- 6,2m2
- 3,2m2
- 14,4m2
- 10,9m2
- 10,4m2
- 12,0m2
- 9,1m2
- 44,8m2
- 16,1m2
- 105,8m2
- 255,3m2
- 5,72 m2
- 5,57 m2

5.

Zakres inwestycji:

5.1.

Roboty wyburzeniowe:
– demontaż istniejącego wykończenia posadzki
(wykładzina PVC, klepka drewniana, gres)
– demontaż urządzeń sanitarnych
– demontaż futryn i drzwi
– demontaż istniejących parapetów wewnętrznych
– wyburzenia ścian działowych
– wykonanie 2 nowych otworów drzwiowych, powiększenie 2 otworów
drzwiowych
– przebicia ścian oraz przejścia przez strop instalacji elektrycznych i sanitarnych
(z uszczelnieniem p.poż.)

5.2.

Roboty budowlane:
– wykonanie ścian działowych z płyt gipsowo – kartonowych oraz obudowa inst.
elektrycznych – cegła gr.12cm
– doprowadzenie instalacji kanalizacji, c.w., z.w.,do nowoprojektowanych urządzeń
sanitarnych
– rozprowadzenie instalacji wentylacji mechanicznej
– montaż podestu o konstrukcji drewnianej o wys. 30cm
– montaż przegrody szklanej dźwiękochłonnej
– montaż sufitu podwieszonego

5.3.

Roboty wykończeniowe:
– wykonanie wykończenia posadzek
(gres, wykładzina antystatyczna PVC typu tarket)
– montaż sufitów podwieszonych modułowych dźwiękochłonnych, higienicznych,
o wym. 60x60 wraz z oświetleniem
– wykonanie okładzin ściennych (glazura)
– montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu, gr. 3cm
– montaż urządzeń sanitarnych na standardowych wysokościach z wyjątkiem zlewu
w pom. porządkowym instalowanego na wys. 50cm od podłogi, bateria zasilająca
na wys. 90cm od podłogi)
– malowanie ścian (farba akrylowa, lateksowa)
– montaż monitorów 23”, 2szt. 32”, 3szt. 60” oraz zegarów czasu rzeczywistego (Z)
– montaż paneli akustycznych

6.

Wyposażenie instalacyjne:
– inst. elektryczna; według proj. elektrycznego
– inst. wod- kan; (z istniejących pionów)
– inst. wentylacji mechanicznej z klimatyzacją

7.

Dane materiałowe:

7.1.

Ściany działowe – płyty gipsowo – kartonowe, cegła gr. 12cm

7.2.

Przepierzenie – szkło w konstrukcji aluminiowej

7.3.

drzwi
– do pok. biurowego – pełne, o odporności pożarowej EI30
– do pok. kierownika oraz do korytarza 1 – pełne, wyposażone w system kontroli dostępu
– do pomieszczeń WC – pełne z kratką transferową
– do pozostałych pomieszczeń – pełne
– drzwi techniczne (poddasze) – odporność na wahania temperatury, wilgoć

7.4.

sufit podwieszony
higieniczny, dźwiękochłonny,
mineralny, modułowy o wym. 60x60cm, np. f-my Rockfon
– montowany na wysokości 3,0m od podłogi
– z płyt g-k – miejscowe obniżenia do wys. 2,88m w pom. Sali dyspozytorskiej

7.5.

wykończenie posadzki
– wykładzina antystatyczna PVC, typu tarket, cokół h=10cm
np. f-my Polyflor
kolor szary – Polyflor SD – Silver Grey 5110 w/r 2090
kolor czerwony – Polyflor 200PUR – Cranberry 8480 w/r 8480
– gres układany na zaprawie klejowej, spoiny z zaprawą fugową odporną
na detergenty, cokół h=10cm (pom. WC, kabiny),
np. f-my Cersanit
kolor jasny szary – MODENO GREY o wym. 33,3x33,3cm

7.6.

wykończenie ścian
– glazura na pełną wysokość pomieszczenia (pom. WC i kabiny)
o wym. 29,7x60 układana poziomo, np. f-my Cersanit
kolor biały – MODENA WHITE
kolor jasny szary – MODENA GREY
kolor ciemny szary – MODENA BLACK
dekor o wym. 2x60cm, np. f-my Cersanit
kolor czerwony – RED BORDER GLASS
– fartuch z glazury na ścianie z zestawem szafek w pokoju socjalnym
o wym. 20x50cm, np. f-my Cersanit
kolor biały – BUGI WHITE STRUCTURE
– farba zmywalna, np. lateksowa z dodatkiem silikonu,
kolor – jasny szary, pastelowy
pok. socjalny – np.f-my Śnieżka nr 805M
szatnia personelu – np. f-my Śnieżka nr 9055
– farba akrylowa, kolor jasny szary
od rzędnej glazury i lamperii do poziomu sufitu (pok. socjalny)
oraz na pełną wysokość (pozostałe pomieszczenia)
np. f-my Śnieżka – farba satynowa nr 558

7.7.

parapety wewnętrzne
– konglomerat, gr.3cm, szerokość dostosowana do gabarytów okna + 2cm

8.

Wyposażenie wnętrz:
– pomieszczenia WC: NPS/”K”, „M”, ogólnodostępny
pojemnik na odpady higieny intymnej
uchwyt do papieru toaletowego
dozownik mydła w płynie
dozownik ręczników jednorazowych
pojemnik na zużyte ręczniki
lustro nad umywalką
umywalka
umywalka dla nps
sedes
pisuar
kabina natryskowa
wieszak 2-pkt
pochwyty dla nps przy sedesie i umywalce w WC NPS/”K”
– korytarz
szafa porządkowa (zabudowa indywidualna) + zlew porządkowy
– pokój socjalny
zabudowa kuchenna:
zestaw szafek stojących, wiszących, blat zmywalny – wykonanie indywidualne
zlewozmywak 1-komorowy z płytą ociekową wbudowany w blat zestawu szafek
chłodziarka
stół z blatem zmywalnym + zestaw krzeseł (6szt.)
wieszak naścienny 2-pkt.
czajnik bezprzewodowy
dozownik mydła w płynie
dozownik ręczników jednorazowych
pojemnik na zużyte ręczniki
lustro nad umywalką
umywalka
– szatnia personelu
szafka odzieżowa (40x50cm) – 80szt
taboret
pojemnik na śmieci
wieszak odzieżowy naścienny
– sala dyspozytorska oraz pozostałe pokoje pracy
zestaw dla 1 pracownika (łącznie 27szt.):
biurko (200-240x80cm, ) z kanałem i osłoną na kable oraz ze ściankami izolującymi
akustycznie wraz z uchwytami na monitory z regulacją obrotu i kąta nachylenia
fotel obrotowy
kontener (3 szuflady)
– sala dyspozytorska dodatkowo naścienne panele akustyczne
o wym. 55x55cm (łącznie 38szt.)
–pokój lekarzy dodatkowo leżanka (łącznie 2szt.)

opracowanie:
mgr inż. arch. Sławomir Strój

