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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGÓLNE
1.1.

Rodzaj i miejsce projektowanej inwestycji

Projektowana inwestycja polega na przebudowie Oddziału Laryngologii
zlokalizowanego na II piętrze Szpitala Pediatrycznego w Bielsku – Białej na Oddział
Intensywnej Terapii Dzieci oraz przebudowy III piętra Pawilonu nr 2 na Oddział Chirurgii
Dziecięcej z pododdziałem Otolaryngologii Dziecięcej.
Obiekt, którego część przeznaczona jest do przebudowy położony jest w Bielsku – Białej, przy
ul. Sobieskiego 83 na parceli nr 1422/4, obręb Górne Przedmieście.
1.2.

Podstawa opracowania





1.3.

Umowa z Inwestorem nr SP-U-41/2012 z dnia 18.04.2012 o symbolu S.C. 17/2012,
inwentaryzacja wybranych pomieszczeń,
dokumentacja fotograficzna terenu opracowania,
obowiązujące przepisy i normy.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje inwentaryzację oraz projekt budowlano-wykonawczy
przebudowy Oddziału Laryngologii położonego na II piętrze Pawilonu 2 na Oddział
Intensywnej Terapii Dzieci.
1.4.

Inwestor

Szpital Pediatryczny w Bielsku – Białej
43-300 Bielsko – Biała
Ul. Sobieskiego 83
2. DANE O TERENIE INWESTYCJI
2.1.

Opis terenu inwestycji

Inwestycja mieści się na II piętrze Pawilonu 2 budynku Szpitala Pediatrycznego w BielskuBiałej przy ul. Sobieskiego 83 (działka nr 1422/4, obręb Górne Przedmieście). Pawilon nr 2 to
budynek czterokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Teren przylega do ul. Sobieskiego
i Konopnickiej, obszar jest zagospodarowany, ogrodzony. Wjazd na działkę od ulicy
Sobieskiego. Dojazd do budynku jest realizowany za pomocą dróg wewnętrznych. Część
terenu stanowią parkingi, a resztę obszaru porasta zróżnicowana roślinność typu parkowego,
niska i wysoka, w tym drzewa liściaste i iglaste.
2.2.

Ukształtowanie terenu

Teren opracowania położony jest na wzniesieniu, nachylony w kierunku północno
zachodnim. Ukształtowanie nie ma wpływu na projektowaną przebudowę, bowiem nie
przewiduje się ingerencji projektowej w zagospodarowanie terenu.
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2.3.

Warunki geologiczne

Nie dotyczy. Planowana inwestycja nie wpływa na istotną zmianę obciążeń fundamentów.
2.4.

Warunki wodne

Na terenie opracowania nie stwierdzono powierzchniowych cieków wodnych.
2.5.

Istniejące obiekty kubaturowe

Całość inwestycji zawiera się w obrębie istniejącej kubatury i wykorzystuje istniejące
pomieszczenia.
2.6.

Istniejące uzbrojenie

Szpital jest zaopatrzony we wszystkie media. Projektowana przebudowa wykorzystuje
istniejące przyłącza instalacyjne.
2.7.

Szata roślinna

Przy szpitalu znajduje się zieleń urządzona w formie trawników oraz zieleni niskiej. Nie
przewiduje się konieczności ingerencji w istniejącą na terenie szpitala zieleń.
2.8.

Warunki terenowo-prawne

Obiekt stanowi własność Inwestora.
2.9.

Ochrona konserwatorska

Teren stanowiący przedmiot opracowania jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków.
2.10. Eksploatacja górnicza
Teren szpitala nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.
2.11. Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych
Przebudowane pomieszczenia są dostępne dla osób niepełnosprawnych.
2.12. Wpływ planowanej inwestycji na środowisko





planowana budowa nie wpłynie niekorzystnie na środowisko przyrodnicze,
planowana budowa nie wykazuje charakteru i cech zagrożeń dla środowiska oraz
higieny i zdrowia użytkowników, a także otoczenia w zakresie opisanym odrębnymi
przepisami,
przedmiotowa inwestycja nie została sklasyfikowana jako pogarszająca lub mogąca
pogorszyć środowisko przyrodnicze,
4
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zanieczyszczenie powietrza - nie występuje,
wody opadowa z dachu – nie dotyczy,
zanieczyszczenie gruntów - nie występuje, wody deszczowe z budynku i parkingów są
odprowadzane do istniejącej kanalizacji deszczowej,
powodzie i zalewanie wodami opadowymi - nie dotyczy, nie występuje, wody
deszczowe z budynku i parkingów są odprowadzane do istniejącej kanalizacji
deszczowej,
osuwiska gruntu, lawiny skalne i śnieżne - nie dotyczy,
szkody spowodowane działalnością górniczą - nie dotyczy, teren nie jest położony
w obrębie występowania szkód górniczych,
woda do budynków będzie doprowadzona w odpowiedniej ilości oraz jakości zgodnej
z potrzebą użytkowania - będzie doprowadzona z sieci miejskiej, ścieki będą
odprowadzane również do sieci miejskiej, zgodnie z obecnymi warunkami dostaw,
emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych - nie
występuje,
emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego,
pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń - nie występuje,
przyjęte rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają wpływ
obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze i eliminują wpływ obiektu na
zdrowie ludzi i obiekty budowlane,
przedmiotowa inwestycja nie będzie powodowała uciążliwości dla otoczenia, dlatego
też zasięg uciążliwości pokrywa się z granicą własności,
budynek nie stwarza zagrożenia dla osób i mienia, a urządzenia z nim związane nie
powodują uciążliwości dla otoczenia.

3. DANE PODSTAWOWE
3.1.

Powierzchnia użytkowa stan istniejący (część II piętra):

Fragment II piętra
Lp.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

Nazwa pomieszczenia
Sala chorych
Sala chorych
Sala chorych
Komunikacja
WC
Magazyn
Łazienka
Brudownik
Łazienka
Łazienka
Komunikacja
Pracownia audiologii
Gabinet
Gabinet zabiegowy

Pow. użytkowa (m²)
23,00
19,70
21,40
43,50
3,60
1,5
6,30
7,70
7,10
6,20
10,60
11,25
14,65
14,45
5
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2.15 Przedsionek
Razem:

3.2.

4,90
195,85

Powierzchnia użytkowa fragmentu stan projektowany (część II piętra):

Fragment segmentów A i E, poziom „0”
Lp.

Nazwa pomieszczenia

2.1

Sala chorych

2.2
2.3

2.4

Posadzki

wykładzina
zmywalna
prądoprzewodząca
Pokój
przygotowawczy wykładzina
pielęgniarek
zmywalna
Punkt pielęgniarski
wykładzina
zmywalna

wykładzina
zmywalna
prądoprzewodząca
2.5 Łazienka
płytki
gresowe
antypoślizgowe
2.6 Śluza
umywalkowo- wykładzina
fartuchowa
zmywalna
2.7 Śluza łóżkowa
wykładzina
zmywalna
2.8 Łazienka nps
płytki
gresowe
antypoślizgowe
2.9 Łazienka personelu
płytki
gresowe
antypoślizgowe
2.10 Brudownik
płytki
gresowe
antypoślizgowe
2.11 Komunikacja
wykładzina
zmywalna
Izolatka

2.12 Gabinet Ordynatora
2.13 Magazyn bielizny czystej
2.14 Pok. Pielęgn. Oddziałowej
2.15 Magazyn sprzętu
2.16 Pom. pracy lekarzy

wykładzina
zmywalna
wykładzina
zmywalna
wykładzina
zmywalna
wykładzina
zmywalna
wykładzina

Ściany

Pow.
użytkowa
(m²)
farba akrylowa/płytki 45,25
ceramiczne
farba akrylowa/płytki 7,15
ceramiczne
farba akrylowa z 5,80
dodatkiem
bakteriobójczym
farba akrylowa/płytki 13,20
ceramiczne
płytki ceramicze

4,15

płytki ceramicze

3,60

płytki ceramicze

12,10

płytki ceramicze

6,00

płytki ceramicze
płytki ceramicze
farba akrylowa
dodatkiem
bakteriobójczym
farba akrylowa

2,80
4,00
z 37,25

9,55

farba akrylowa

2,35

farba akrylowa

7,95

farba akrylowa

5,75

farba akrylowa

12,00
6
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2.17 Komunikacja

zmywalna
wykładzina
zmywalna

farba akrylowa z 15,00
dodatkiem
bakteriobójczym
Razem: 193,90

Uwaga! W zakres opracowania nie wchodzą istniejące pomieszczenia: klatka schodowa,
dyżurka pielęgniarska, kuchnia, pokój oraz cześć komunikacji, w ramach tych pomieszczeń nie
przewiduje się żadnych prac remontowych za wyjątkiem prowadzenia instalacji wentylacji
mechanicznej pod sufitem i obudową tych przewodów.
- Powierzchnia użytkowa części pomieszczeń przebudowywanego II piętra – 193,90 m2
- Powierzchnia wewnętrzna części pomieszczeń przebudowywanego II piętra – 209,00 m2
3.3.

Kubatura obszaru opracowania – 536,70 m2

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Budynek Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej położony przy ul. Sobieskiego 83
został zrealizowany końcem XIX wieku. Od lat dziewięćdziesiątych, w miarę możliwości
finansowych Inwestora, obiekt jest etapowo remontowany. Projektowany Oddział zostanie
zlokalizowany w pomieszczeniach obecnego Oddziału Laryngologii, po jego likwidacji.
Pomieszczenia przeznaczone do przebudowy są obecnie użytkowane, stolarka okienna została
wymieniona we wcześniejszym etapie remontu.
5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNEGO
W części pomieszczeń II piętra zaprojektowano Oddział Intensywnej Terapii Dzieci.
Oddział obejmuje dwie sale przeznaczone na pobyt chorych: salę z pięcioma łóżeczkami wraz
ze stanowiskiem pielęgniarki oraz izolatkę z dwoma łóżeczkami. Izolatka posiada własną
łazienkę oraz poprzedzona jest śluzą umywalkowo – fartuchową. Na oddziale znajdują się
także: Pokój przygotowawczy i Punkt pielęgniarski.
Wejście na oddział możliwe jest z istniejącej głównej klatki schodowej poprzez korytarz,
obsługujący całe II piętro a także poprzez zaprojektowana śluzę łóżkową i istniejącymi
wejściami z bocznej klatki schodowej (klatki oraz istniejący dźwig pozostają poza zakresem
opracowania).
Na Oddziale przewidziano Gabinet Ordynatora, Pokój Pielęgniarki Oddziałowej oraz
Pomieszczenie pracy lekarzy. Dodatkowo przewidziano magazyn sprzętu, czystej bielizny oraz
brudownik. Na Oddziale Intensywnej Terapii zlokalizowano także pomieszczenia sanitarne dla
personelu oraz łazienkę przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
We wszystkich pomieszczeniach opracowywanego Oddziału przewiduje się wymianę
posadzek, remont ścian oraz wprowadzenie sufitów podwieszanych. W większości
pomieszczeń wprowadza się wentylację mechaniczna, natomiast trzy zespoły sanitarne
wyposażone są we wspomagana wentylację grawitacyjną. Ze względu na otwieranie okien
oraz różnicę w wysokości istniejącego stropu w projektowanym suficie podwieszanym również
przewidziano lokalne obniżenia oraz otwory rewizyjne.
Nie przewiduje się żadnych prac remontowych w sąsiednich pomieszczeniach Oddziału
Intensywnej Terapii (zlokalizowanych na prawo od istniejącego dźwigu), należy jednak
7

OPIS TECHNICZNY
obudować projektowaną instalację wentylacji mechanicznej podwieszoną pod stropem, która
ze względu na niewielkie gabaryty Oddziału częściowo zlokalizowana będzie w komunikacji i
pomieszczeniach poza zakresem opracowania.
Nie przewiduje się także żadnych prac remontowych na kondygnacji poddasza – istniejące
pomieszczenia pozostają bez zmian, nie przewiduje się również remontu pokrycia i konstrukcji
dachu. Jednak ze względu na wprowadzenie instalacji wentylacji mechanicznej i
projektowanych przewodów wentylacji grawitacyjnej konieczne jest poprowadzenie
niniejszych urządzeń poprzez poddasze i wyprowadzenia ich powyżej połaci dachowej.
Zakres powyższego opracowania projektowego nie obejmuje remontu istniejących
klatek schodowych oraz dźwigu szpitalnego. Docelowo należy doprowadzić Pawilon nr 2 do
stanu technicznego spełniającego wymagania ochrony przeciwpożarowej opisane szczegółowo
w punkcie 6.
Nie przewiduje się żadnych zmian na zewnątrz budynku.
5.1.

OPIS KONSTRUKCJI I ROZWIĄZAŃ BUDOWLANYCH

5.1.1. Fundamenty
Nie przewiduje się wprowadzenia nowych fundamentów.
5.1.2. Ściany zewnętrzne
Nie przewiduje się.
5.1.3. Ściany nośne
Nie przewiduje się ingerencji w ściany nośne poza przebiciami instalacyjnymi
związanymi z prowadzeniem nowych instalacji. Przebicia te nie wymagają nadproży.
5.1.4. Słupy i podciągi
Nie przewiduje się nowoprojektowanych stropów i podciągów.
5.1.5. Stropy i nadproża
Zaprojektowane zostały nadproża z belek stalowych.
5.1.6. Ścianki działowe
Wprowadza się ścianki działowe lekkie gr.12 cm z płyt GK lub GKF (szczegóły w części
graficznej) na ruszcie stalowym i wypełnieniem z wełny mineralnej. Zagęszczenie rusztu
systemowego należy przewidzieć zgodnie ze wskazaniem producenta odpowiednio do
wysokości ściany. Wybrane ścianki działowe o odporności ppoż. EI30 lub EI60 (np. system
RIGIPS).
Przewiduje się także ścianki o odporności ppoż. EI120 – są to ścianki z bloczków PGS
o gr. 18cm.

8
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5.1.7. Poddasze i dach
Nie przewiduje się żadnych zmian na poddaszu powyżej III piętra, wszystkie
pomieszczenia strychu pozostają bez zmian. Jednak ze względu na wprowadzenie dwóch
kanałów wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach II piętra oraz zaprojektowaną instalację
w wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej również na II piętrze, konieczne jest
prowadzenie przewodów przez poddasze i wyprowadzenie ich powyżej połaci dachowej.
Wszystkie przewody na poziomie poddasza należy obudować systemowo przeciwpożarowo
zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach ochrony ppoż
Konstrukcja dachu oraz pokrycie – również bez zmian. Wprowadza się urządzenia wentylacji
mechanicznej oraz agregat wody lodowej nad połać dachu. Nowo projektowane kominy
wentylacji grawitacyjnej w postaci rur stalowych izolowanych w systemie CONLIT 150,
w obudowie z płyt CETRIS na konstrukcji stalowej.
5.1.8. Schody
Bez zmian.
5.1.9. Dźwigi
Nie przewiduje się wprowadzenia nowego dźwigu – poza zakresem opracowania.
5.1.10. Wentylacja
W większości pomieszczeń objętych opracowaniem wprowadza się wentylację
mechaniczną nawiewno-wywiewną.
Zaprojektowano centrale nawiewną podwieszaną pod stropem pomiędzy łazienką a
komunikacją. Przewidziano także dwie centrale nawiewną i wywiewną w pomieszczeniu nie
objętym opracowaniem (komunikacji), obsługują one jednak pomieszczenia Oddziału
Intensywnej Terapii. Centrale należy mocować do stropu za pomocą zaprojektowanej stalowej
konstrukcji wsporczej (szczegóły w części konstrukcyjnej) oraz obudować sufitem o odporności
ppoż. EI60, jednocześnie należy uwzględnić materiał dźwiękochłonny o odpowiedniej
warstwie akustycznej, ze względu na poziom hałasu centrali 75-80dB. Proponuje się
zastosowanie produktów systemowych np. RIGIPS (płyty GKF z wypełnieniem z wełny
mineralnej zgodnie ze wskazaniem producenta).
Wszystkie wymagane otwory rewizyjne należy przewidzieć jako systemowe klapy rewizyjne
przeciwpożarowe np. systemu RIGIPS
Wszystkie pozostałe przewody wentylacji mechanicznej należy prowadzić
bezpośrednio pod stropem i obudować płytami GK, z zastosowaniem ewentualnych lokalnych
obniżeń. Szachty wentylacyjne wyprowadzone na dach należy obudować pod sufitem oraz na
III piętrze płytami GKF o odporności ogniowej EI60 – rozwiązanie systemowe np. RIGIPS.
Natomiast na poziomie strychu obudować systemowo do odporności EI60, np. systemem
CONLIT 150 z obłożeniem płytą GKF. Wentylator i wyrzutnię dachową mocować na
podstawach dachowych (szczegóły w części konstrukcyjnej).
W zespołach sanitarnych przewidziano wentylację grawitacyjną ze wspomaganiem. W
jednej łazience wykorzystuje się istniejący przewód wentylacyjny, w dwóch pozostałych
zaprojektowano stalowe rury o średnicy 15cm. Rury należy obudować na poziomie III piętra
9
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płytą GK, natomiast na poziomie strychu obudować izolacją ppoż. o odp.EI60, np. systemem
CONLIT 150 gr.5cm, i obłożyć płytą GKF. Projektowane kominy należy wyprowadzić ponad
dach gdzie przewiduje się obłożenie płytami CETRIS na kontrakcji stalowej. Wysokość
przewodów kominowych zgodnie z przepisami zawartymi w warunkach technicznych.
Istniejące otwory pod kratki wentylacyjne, których nie przewiduje się wykorzystać należy
zaślepić.
5.1.11. Izolacje akustyczne
W celu obudowy central podwieszanych należy zastosować obudowę z płyt GKF na
ruszcie systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej. Proponuje się zastosowanie
produktów systemowych np. RIGIPS zgodnie z wytycznymi z projektu wentylacji mechanicznej.
5.1.12. Obróbki blacharskie
Nie przewiduje się.
5.2.

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

5.2.1. Stolarka okienna i drzwiowa wewnętrzna
Generalnie zaprojektowano drzwi wewnętrzne płycinowe w kolorze np. szarym RAL
7040, a do pomieszczeń sanitarnych drzwi z kratką wentylacyjną o przekroju nie mniejszym
niż 0,022m2 dla dopływu powietrza.
Do sal wymagających drzwi przeszklonych oraz w komunikacji zaprojektowano drzwi
aluminiowe, przeszklone szkłem bezpiecznym, kolor np. szary RAL7040.
Przewidziano także aluminiowe drzwi przeciwpożarowe: z komunikacji na Oddział (kolor
stolarki należy dobrać do istniejących drzwi przeciwpożarowych z klatki schodowej) oraz do
pomieszczeń magazynowych np. kolor szary RAL7040. Drzwi przeciwpożarowe należy
wyposażyć w samozamykacze.
Do pokoju przygotowawczego pielęgniarek zaprojektowano zestaw szklany z drzwiami
aluminiowymi oraz oknem o odporności ppoż. EI30 (kolor np. szary 7040).
Część istniejącej stolarki do zachowania (na rysunkach oznaczenie DI).
Uwaga! Stolarkę zamawiać wg. powykonawczych pomiarów otworów.
5.2.2. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
Nie przewiduje się.
5.3.

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE

5.3.1. Posadzki
Przewiduje się pełna wymianę posadzek w pomieszczeniach objętych opracowaniem.
Projektowane posadzki należy wykonać z materiałów łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych,
antypoślizgowych, odpornych na środki dezynfekcyjne. Generalnie zaprojektowano posadzki
dwojakiego rodzaju: płytki gresowe antypoślizgowe i wykładzinę zmywalną. Cokoły
10
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przyścienne o wysokości co najmniej 10 cm należy wykonać z materiałów identycznych z
użytymi do wykonania posadzki w danym pomieszczeniu, styk posadzki z cokołem szczelny,
umożliwiający zachowanie czystości.
W ramach wprowadzenia nowych posadzek przewiduje się likwidacje istniejących wykładzin
lub skucie płytek gresowych, zastosowanie ewentualnie warstwy wyrównawczej w celu
ujednolicenia poziomu posadzki, styropianu, wylewki anhydrytowej oraz warstw gruntujących
odpowiednich dla warstwy wykończeniowej.
W ramach projektu wybrano następujące posadzki:
 Węzły sanitarne, brudowniki – atestowane płytki gresowe naturalne, antypoślizgowe.
 Magazyny, komunikacja, śluzy – atestowana wykładzina zmywalna homogeniczna (PCV
lub linoleum), o grubości min. 2 mm warstwy użytkowej, z cokolikiem o szczelnym
połączeniu, wywiniętym na ścianę, wys. 10 cm, np. PCV – TARKETT EMINENT lub
OPTIMA lub GRANIT AS, albo linoleum – MARMOLEUM global 2 lub równoważne.
 W pomieszczeniach wyposażonych w komputery i urządzenia medyczne (np. gabinety
Ordynatora, Pielęgniarki Oddziałowej, pomieszczenia pielęgniarek, lekarzy) –
wykładzina dodatkowo spełniająca warunek antyelektrostatyczności, o grubości min. 2
mm warstwy użytkowej, z cokolikiem wyoblonym, wywiniętym na ścianę, wys. 10 cm,
np. PCV – TARKETT GRANIT AS, linoleum – MARMOLEUM global 2, lub równoważne.
 Sala chorych, izolatka – wykładzina zmywalna prądoprzewodząca o grubości min. 2
mm warstwy użytkowej, z cokolikiem wyoblonym, wywiniętym na ścianę, wys. 10 cm,
np. TARKETT TORO EL lub ColoRex SD/EC.
5.3.2. Ściany
Przewiduje się tynki – cementowo – wapienne kat. III., wykończone gładzią gipsową lub
gipsowe, maszynowe. Ściany, po uprzednim zagruntowaniu, malowane z krotnością
odpowiednią dla rodzaju wyrobu, farbami zmywalnymi, dopuszczonymi do stosowania w
obiektach służby zdrowia albo wykończone płytkami ceramicznymi do pełnej wysokości
pomieszczenia. Należy utrzymać spójna kolorystykę pomieszczeń.
Proponuje się następujący rodzaj wykończenia ścian:
 Sala pacjentów, izolatka, pom. pracy, pom. medyczne, gabinety – atestowane farby
powłokowe np. farba C/S Wallglaze - system Wallflex
 Punkt pielęgniarski, komunikacja – malowane farbą akrylową zmywalną z dodatkami
bakteriobójczymi, np. PROLATEX firmy KABE,
 Zespoły sanitarne, brudownik, śluzy – płytki ceramiczne do pełnej wysokości, fuga o
szerokości nie większej niż 2,0 mm, połączenia płytek w narożnikach ścian wykonane
przez szlifowanie brzegów, bez zastosowania listew łącznikowych;
 W pomieszczeniach o ścianach wykończonych farbami przy umywalkach
i zlewozmywakach należy wykonać fartuchy ochronne z płytek ceramicznych do wys.
min. 160cm i szerokości 60 cm poza obrys urządzenia. Fuga o szerokości nie większej
niż 2,0 mm, antybakteryjna, połączenia płytek w narożnikach ścian wykonane przez
szlifowanie brzegów, bez zastosowania listew łącznikowych, lub równoważne;
5.3.3. Sufity podwieszane
W pomieszczeniach objętych opracowaniem przewiduje się wprowadzenie sufitu
podwieszanego w celu ukrycia prowadzonej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno11
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wywiewnej. Przewiduje się zastosowanie sufitów podwieszanych na stelażach i rusztach
systemowych:





Komunikacja – sufit kasetonowe higieniczne, z dopuszczeniem do stosowania w
obiektach służby zdrowia – np. ECOPHON Hygiene Meditec A lub równoważne.
W pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną i grawitacyjną
projektuje się sufity podwieszane z płyt gipsowo – kartonowych (1 x płyta GK na
ruszcie systemowym). W pomieszczeniach tych należy zastosować lokalne obniżenia
pod niniejsze urządzenia zgodnie z układem sufitów pokazanym na rysunkach. Ze
względu na konieczność konserwacji urządzeń należy przewidzieć otwory rewizyjne w
sufitach (zgodnie ze wskazaniami w projekcie wentylacji i wskazaniami producenta
urządzeń i central). W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych – płyty wodoodporne
– 1 x płyta GK 1,25 na ruszcie systemowym. Zew względu na konieczność konserwacji
urządzeń należy sufity wyposażyć w otwory rewizyjne zgodnie z projektem sufitu
podwieszanego.
W komunikacji w miejscu podwieszonych central wentylacyjnych należy zastosować
obudowy systemowe z płyt GKF z wypełnieniem z wełny mineralnej o odp. EI60 i
odpowiedniej izolacyjności akustycznej (wskazanej w projekcie wentylacji), np.
systemowe rozwiązanie RIGIPS. Należy zastosować otwory rewizyjne zgodnie ze
wskazaniem producenta urządzeń i zastosować klapy rewizyjne przeciwpożarowe
systemowe np. w systemie RIGIPS.

5.3.4. Pozostałe materiały wykończeniowe
W komunikacji ogólnej przewiduje się pochwyty przyścienne systemowe - ułatwiające
poruszanie się osobom niepełnosprawnym np. firmy C/S Acrovyn, CS Polska (rozmieszczenie i
wysokość mocowania - zgodnie z obowiązującymi przepisami). Wprowadza się także
zabezpieczenia systemowe: na narożnikach ścian narażonych na uderzenie wózkiem lub
łóżkiem należy zastosować zabezpieczenia kątowe do wysokości 150cm. Natomiast na
ścianach komunikacji należy zamontować osłony przeciwuderzeniowe (odbojnice). Osłony i
zabezpieczenia kątowe systemowe np. firmy C/S Acrovyn, CS Polska.
Przewiduje się pozostawienie istniejących parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.
Ewentualnie należy przewidzieć wymianę parapetów wewnętrznych w części pomieszczeń w
ustaleniu z Inwestorem.
Przewiduje się pozostawienie istniejących parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.
Ewentualnie należy przewidzieć wymianę parapetów wewnętrznych w części pomieszczeń w
ustaleniu z Inwestorem.
Ze względu na zbyt niskie poziomy parapetów w większości pomieszczeń należy zamocować w
świetle otworu okiennego balustradę zabezpieczającą na wysokości 110cm. Element ten
powinien być demontowany w celu otwarcia okna w celu umycia. Dodatkowo ze klamkę z
zamkiem, przez co uniemożliwić otwarcie okna osobie nieupoważnionej.
5.4.

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE
Nie dotyczy.
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5.5.

UKŁAD KOMUNIKACJI KOŁOWEJ I PIESZEJ ORAZ PARKINGÓW

W ramach przebudowy Pawilonu 2 Szpitala Pediatrycznego nie przewiduje się żadnych
zmian na zewnątrz budynku, w tym zmian w układzie komunikacji.
5.6.

ZIELEŃ I MAŁA ARCHITEKTURA
Nie dotyczy.

5.7.

INSTALACJE

Projektowana część Oddziału Intensywnej Terapii wyposażona będzie w następujące
instalacje:
 Instalacja wodno-kanalizacyjna
 Instalacja ciepłej wody użytkowej
 Instalacja c.o.
 Instalacja hydrantowa
 Instalacja wentylacji mechanicznej
 Wentylacja grawitacyjna
 Instalacje elektryczne i niskoprądowe
 Instalacje gazów medycznych
Ze względu na zmianę układu pomieszczeń na II piętrze należy przenieść jeden
istniejących hydrantów z projektowanej sali chorych do komunikacji – szczegóły w projekcie
instalacji sanitarnych.
Wszystkie szczegóły techniczne przyjętych rozwiązań ujęte zostały w projektach branżowych,
które należy rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym.
5.8. OPIS
PROJEKTOWANEGO
TECHNOLOGICZNEGO

ROZWIĄZANIA

UKŁADU

FUNKCJONALNO

Projektowany układ
funkcjonalno-technologiczny fragmentu budynku spełnia
zasadnicze wymagania przytoczonych przepisów i normatywów projektowych /również dot.
osób niepełno-sprawnych/.
W nawiązaniu do zaleceń wstępnych, zamieszczonych w wytycznych branżowych - tabele nr 2
i 3, dodatkowo zwraca się uwagę na poniżej przedstawione wymagania.
W związku z potrzebą zastosowania oszklonych ścianek działowych i drzwi zaznacza
się , że powinny być wykonane z użyciem szkła hartowanego i pożarowo odpornego oraz
zaopatrzone u dołu w osłony chroniące przed ew. wybiciem /blachy ochronne do
wysokości ok. 0,3 m, a oszklenie nawet powyżej 1,0m od podłogi/.
Parapety podokienne nie powinny wystawać więcej niż 0,03 m poza wykończone
części muru podokiennego, a grzejniki powinny być zainstalowane nie niżej niż 0,12 ÷
0,15 m od podłogi i nie bliżej niż 0,06 ÷ 0,10 m od lica ściany. Grzejniki powinny być
gładkie i łatwe do oczyszczania.
Odnośnie komunikacji wewnętrznej podkreśla się , że wszystkie korytarze ogólnodostępne
powinny być dwustronnie oporęczowane na wysokości 0,9 m od podłogi 0,05m od ściany.
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Zaleca się zastosowanie żaluzji międzyokiennych lub zewn. rolet sterowanych
wewnętrznie, zabezpieczających przed nadmiernym nasłonecznieniem. Wymagania dot.
oświetlenia naturalnego lub jego ograniczenia ,oraz oświetlenia sztucznego – wg PN/E –
02033 .
W każdym pomieszczeniu powinien być kanał wentylacji grawitacyjnej wyprowadzony
ponad dach i zapewniający min. 1,5 krotną wymianę powietrza na godzinę. Wytyczne w
TABELI NR 3.
W związku z zainstalowaniem pewnej ilości urządzeń i wyposażenia
elektromedycznego w pom. lekarskich i zabiegowych, dla zapewnienia bezpiecznych pod
względem technicznym i sanitarnym warunków pracy, zaznacza się, że w trakcie ich
instalowania i montażu należy zwrócić uwagę na właściwe i zgodne z ich
dokumentacją techniczną / DTR/ wykonanie tych czynności . Od momentu uruchomienia
należy również wdrażać odpowiednie systemy porządkowe umożliwiające prawidłowe
użytkowanie powierzonego personelowi mienia i sprzętu.
Zalecenia organizacyjne powinny być ujęte w formie odpowiednich instrukcji bhp ,
p.poż. i sanitarno-higienicznych, a pracownicy przeszkoleni w zakresie ich stosowania oraz
na bieżąco kontrolowani przez swoich przełożonych .
6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
1. Każda kondygnacja budynku pawilonu nr 2 stanowi odrębną strefę pożarową o powierzchni
poniżej 750 m2.
2. Klatki schodowe:
a) wydzielone w poziomie wszystkich kondygnacji ścianami i stropami w klasie REI 120,
b) wydzielone od korytarzy w poziomie wszystkich kondygnacji drzwiami przeciwpożarowymi klasy EI 30,
c) wyposażone klapy dymowe o czynnej powierzchni oddymiania nie mniejszej niż 5% rzutu
klatki schodowej. Klapy dymowe uruchamiane automatycznie (przez czujki dymu
usytuowana w przestrzeni wewnętrznej klatki schodowej na każdej kondygnacji) z
jednoczesną możliwością ręcznego otwarcia przyciskiem usytuowanym na każdej
kondygnacji przy wejściu do klatki schodowej,
d) korytarze i klatki schodowe wyposażone w oświetlenie ewakuacyjne, zapewniające
natężenie oświetlenia na poziomie co najmniej 1 luksa, czas działania co najmniej 1
godziny,
3. Korytarze obudowane ścianami o odporności ogniowej co najmniej klasy REI 60 lub EI 60.
4. Drogi ewakuacyjne przy jednym dojściu ewakuacyjnym podzielono na odcinki nie
przekraczające 10 m (w odrębne podstrefy pożarowe) oraz wydzielono od pomieszczeń
drzwiami przeciwpożarowymi klasy EI 30 wyposażonymi w samozamykacze.
5. Każda modernizowana kondygnacja wyposażona będzie w hydranty wewnętrzne DN 25 z
wężem półsztywnym.
Zagwarantowano następujące parametry techniczno-użytkowe :
- ciśnienie nominalne na hydrancie co najmniej 0,2 MPa,
- wydajność hydrantu 25 co najmniej 1, dm3/s,
- zasięg hydrantu w poziomie :
⋅ 23 m (dla hydrantu z wężem o długości 20 m),
⋅ 33 m (dla hydrantu z wężem o długości 30 m).
- jednoczesność poboru wody z 2 hydrantów.
14
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Hydranty 25 zostały rozmieszczone tak, aby każdy punkt na kondygnacji był objęty
zasięgiem co najmniej z jednego hydrantu.
6. Warunki wykończenia wnętrz:
a) okładziny sufitów - tynk i sufity podwieszone z wełny mineralnej - elementy niezapalne
(klasa A2),
b) okładziny ścian - nie występują, zaprojektowano ściany z materiałów niezapalnych z
tynkiem cementowo-wapiennym, pomalowane farbami powłokowymi (klasa A 2) .
c) posadzki :
- korytarze i klatki schodowe: płytki ceramiczne lub płytki gresowe (klasa A 1)
- gabinety lekarskie, zabiegowe, pokoje pacjentów: wykładzina zmywalna pcv na
wylewce betonowej (atestowane trudno zapalne: Bfl s1 lub s2; Cfl s1 lub s2; ).
7. Instalacja wentylacyjna obsługująca modernizowane kondygnacje zaprojektowana zgodnie z
warunkami technicznymi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
/Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zmianami/ wg odrębnego projektu uzgodnionego w zakresie
ochrony przeciwpożarowej.
8. Instalacje elektroenergetyczne zaprojektowane zgodnie z warunkami technicznymi normy
PN-IEC 60364 wg odrębnego projektu uzgodnionego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Ustalenie ogólnych charakterystyki budynku:
1/ Klasyfikacja osób: BA3.
2/ Warunki ewakuacji: BD4.
3/ Materiały konstrukcyjne: CA1.
4/ Konstrukcja budynku: CB1.
9. Wymagane jest wyposażenie modernizowanych kondygnacji w budynku pawilonu nr 2 w
gaśnice zgodnie z poniższym normatywem:
 II piętro: 4 gaśnice proszkowe GP-4/A,B,C,
 III piętro: 4 gaśnice proszkowe GP-4/A,B,C,
Gaśnice należy rozmieścić wg zasad określonych w § 33 rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji
z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. Nr 109, poz.
719/.
Stałe miejsca ustawienia gaśnic oraz hydranty wewnętrzne należy oznakować zgodnie z
postanowieniami normy PN-92/N-01256/01.
10. Kierunki ewakuacji i wyjścia ewakuacyjne na modernizowanych kondygnacjach w budynku
pawilonu nr 2 należy oznakować tablicami informacyjnymi wg norm :
⋅ PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
⋅ PN-EN 01256-4. Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.
⋅ PN-EN 01256-5. Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.
UWAGI:
Wszelkie użyte do realizacji projektowanego obiektu materiały budowlane, instalacyjne i
wykończeniowe powinny posiadać aprobaty techniczne, zaświadczenie ITB i PZH o
dopuszczalności do użytkowania, dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia
oraz wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa „B”.

15

p r a c o w n i a

p r o j e k t o w a
s.c.
Anna Laskowska-Łapa, Wojciech Łapa

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

TEMAT:

PRZEBUDOWA ODDZIAŁU LARYNGOLOGII POŁOŻONEGO NA II PIĘTRZE
PAWILONU 2 NA ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII DZIECI
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Bielsko – Biała ul. Sobieskiego 83
43-300 Bielsko-Biała
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Szpital Pediatryczny w Bielsku – Białej
43-300 Bielsko – Biała
Ul. Sobieskiego 83

mgr inż. arch. Anna Laskowska-Łapa

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.2) zarządza się co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa zakres i formę informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów robót
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
§ 2.
1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwana dalej „informacją” zawiera
stronę tytułową i część opisową.
2. Strona tytułowa zawiera:
1) nazwę i adres obiektu budowlanego;
2) imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres;
3) imię i nazwisko oraz adres projektanta, sporządzającego informację;
3. Część opisowa zawiera:
1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych
obiektów;
2) wykaz istniejących obiektów budowlanych;
3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;
4) wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;
5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;
6) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację,
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Projektowana inwestycja polega na przebudowie Oddziału Laryngologii
zlokalizowanego na II piętrze Szpitala Pediatrycznego w Bielsku – Białej na Oddział
Intensywnej Terapii Dzieci oraz przebudowy III piętra Pawilonu nr 2 na Oddział Chirurgii
Dziecięcej z pododdziałem Otolaryngologii Dziecięcej.
Obiekt, którego część przeznaczona jest do przebudowy położony jest w Bielsku – Białej, przy
ul. Sobieskiego 83 na parceli nr 643/10, obręb Górne Przedmieście.
Obszar całego Szpitala jest intensywnie zagospodarowany, w sąsiedztwie znajdują się inne
pawilony szpitalne oraz obiekty administracyjne i techniczne, całość połączona ciągami
komunikacji pieszo – jezdnej oraz zieleni parkowej. Teren inwestycji bezpośrednio obejmuje
wyłącznie wnętrze obiektu.
1. Zakres robót budowlanych:
Prace wywnętrz obiektu:














usunięcie elementów istniejących: ścian działowych, istniejącej stolarki wewnętrznej.
lokalne wyburzenia,
usunięcie, skucie warstw posadzki, okładzin ścian, tynków,
usunięcie warstw gruzu,
wykonanie nadproży i dodatkowych otworów,
wykonanie elementów mocujących pod instalacje wentylacji,
budowa ścian wewnętrznych działowych i zamurowań,
wykonanie projektowanych instalacji, przewodów,
wykonanie nowych tynków, gładzi, projektowanych izolacji,
wykonanie projektowanych posadzek,
wykonanie sufitów podwieszanych, okładzin ścian, wstawienie projektowanej stolarki,
prace wykończeniowe: malowanie ścian, sufitów, montaż oporęczowania,
montaż zabezpieczeń na oknach, klamek z zamkiem itp.
wewnętrzne roboty wykończeniowe.
Prace na zewnątrz obiektu:



wyprowadzenie projektowanych przewodów kominowych na dachu.

2. Wykaz istniejących obiektów na terenie opracowania
 istniejący budynek stanowiący przedmiot opracowania.
3. Elementy działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi
Nie dotyczy.
4. Zagrożenia mogące wystąpić podczas robót budowlanych:
 spadające elementy,
 hałas, drgania mechaniczne,
 przysypanie pracowników w wyniku wyburzania ścian.
 wykonywanie pracy na znacznych wysokościach,
 porażenia prądem,
 zagrożenie odpryskami spawalniczymi,
 szkodliwe substancje chemiczne,
 zagrożenie pożarem.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników
 przeprowadzenie szkolenia z zakresu obecnie obowiązujących przepisów,
 BHP, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy
medycznej,
 zobowiązuje się wszystkich pracowników do przestrzegania podstawowych zasad BHP.
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym
z wykonywania robót budowlanych.
 wyznaczenie osoby prowadzącej nadzór nad pracami niebezpiecznymi,
 zobowiązanie pracowników do stosowania środków ochrony indywidualnej,
 przeszkolenie grupy pracowników przed przystąpieniem do danej pracy,
 odpowiednio oznakować wjazd i wyjazd z terenu na potrzeby prac budowlanych we
wnętrzu,
 wyznaczyć oddzielne stanowiska składowania materiałów budowlanych,
 oddzielne stanowiska dla stacjonarnych maszyn i urządzeń budowlanych,
 teren budowy należy właściwie oznakować i zapewnić brak możliwości, wstępu
osobom nie biorącym udziału w realizacji budynku,
 teren budowy ogrodzić,
 prace ziemne należy prowadzić z odpowiednim zabezpieczeniem wykopów,
 przygotować odpowiednie zaplecze socjalne dla pracowników,
 odpowiednio oznakować i zabezpieczyć miejsca dostawy i odbioru energii elektrycznej
oraz wody, koniecznych w procesie budowlanym.
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