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Nazwa obiektu: Modernizacja pomieszczeń spedycji w budynku
Urzędu Pocztowego nr 1 w Sanoku

Lokalizacja obiektu:

Sanok
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dz. Nr 283
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NIERUCHOMOŚCI W KRAKOWIE
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mgr inż Marcin Kruczek (Nr upr. PDK/0005/POOK/12)

Brzozów; czerwiec 2017 r.

CZĘŚĆ OPISOWA
Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126)
1. ZAKRES ROBÓT
W celu realizacji całego zamierzenia budowlanego, należy zrealizować następujący zakres
robót:
wykucie ościeżnic stalowych drzwiowych;
rozbiórka ścian dla wykonania nowych otworów i poszerzenia otworów istniejących;
wykonanie nowych nadproży drzwiowych z kształtowników stalowych;
uzupełnienie tynków cem.-wap. Przy poszerzeniach otworów;
wykonanie okładzin ściennych z płyt gispowo-kartonowych na ruszcie metalowym zabudowa jednostronna otworów drzwiowych wraz z wygłuszeniem wełną mineralną;
montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej aluminiowej dwuskrzydłowej pełnej
montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej stalowej pełnej dwuskrzydłowej
wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach w miejscu uzupełnienia tynków wraz
z malowaniem powierzchni farbami lateksowymi;
uzupełnienie posadzki z płytek gresowych w miej scu wyburzenia ścian;
wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW
Działka obecnie jest zabudowana. Na działce znajduję się przedmiotowy budynek Urzędu
Pocztowego nr 1 w Sanoku
3. WYKAZ ELEMENTÓW MOGĄCYCH STWARZAĆ ZAGROŻENIE
Na przedmiotowej działce brak jest elementów mogących stwarzać zagrożenie.
4. OPIS PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ
Ze względu na rodzaj prac wykonywanych podczas modernizacji pomieszczeń istnieje
możliwość zranienia się przy robotach z użyciem elektronarzędzi.
5. WSKAZANIE ŚRODKÓW ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM
Do zabezpieczeń stanowiska pracy na wysokości podczas prac montażowych należą
rusztowania samonośne. Niedopuszczalna jest praca z drabin.
Należy zwrócić szczególną uwagę podczas pracy przy pomocy elektronarzędzi. Należy
zawsze podczas prowadzenia takich prac korzystać z rękawic ochronnych, okularów
ochronnych oraz masek przeciwpyłowych. Teren prowadzenia prac należy wygrodzić i
zabezpieczyć przed wejściem osób postronnych

Podczas
prowadzenia
robót należy
zabezpieczyć
przestrzeganie
warunków
bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.
U. Nr 47 poz. 401 z dnia 06-02-2003 r.)

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ

OPIS TECHNICZNY
Do projektu modernizacji pomieszczeń spedycji w budynku Urzędu Pocztowego nr 1 w Sanoku.
Inwestor:
Poczta Polska S.A.
PION INFRASTRUKTURY
OBSZAR OPERACYJNY ds. NIERUCHOMOŚCI w KRAKOWIE
ul. Westerplatte 20
31-045 Kraków
Lokalizacja inwestycji: działki o numerze ewidencyjnym 283 położone w Sanoku.
1. Podstawa opracowania
- inwentaryzacja budowlana
- uzgodnienia z inwestorem
- obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego
2. Przeznaczenie pomieszczeń i ich charakterystyka
Przedmiotem opracowania jest projekt inwestycji pod nazwą: „Modernizacja pomieszczeń
spedycji w budynku Urzędu Pocztowego nr 1 w Sanoku". Pomieszczenia znajdujące się na
parterze budynku od strony północnej służą w chwili obecnej do spedycji przesyłek. Inwestycja
ta polegała będzie na wyburzeniu jednej ze ścianek działowych oraz poszerzeniu i wykuciu
otworów drzwiowych. W miejscu poszerzenia tworów drzwiowych planowane wstawienie
nowych nadproży wykonanych z kształtowników stalowych. Planowane również wstawienie
nowych drzwi zewnętrznych aluminiowych oraz drzwi wewnętrznych stalowych. W związku z
planowaną modernizacją funkcja pomieszczeń nie ulegnie zmianie. Planowana inwestycja ma
zwiększyć funkcjonalność i podnieść komfort pracy ludzi tam zatrudnionych.

Zakres planowanych robót:
- wykucie ościeżnic stalowych drzwiowych;
- rozbiórka ścian dla wykonania nowych otworów i poszerzenia otworów istniejących;
- wykonanie nowych nadproży drzwiowych z kształtowników stalowych;
- uzupełnienie tynków cem.-wap. Przy poszerzeniach otworów;
- wykonanie okładzin ściennych z płyt gispowo-kartonowych na ruszcie metalowym zabudowa jednostronna otworów drzwiowych wraz z wygłuszeniem wełną mineralną;
- montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej aluminiowej dwuskrzydłowej pełnej
- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej stalowej pełnej dwuskrzydłowej
- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach w miejscu uzupełnienia tynków wraz z
malowaniem powierzchni farbami lateksowymi;
- uzupełnienie posadzki z płytek gresowych w miejscu wyburzenia ścian;

- wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki

3.
3.1.

4.
4.1.

Forma, funkcja
Funkcj a pomieszczeń
Istniejące pomieszczenia będące przedmiotem inwestycji wykorzystywane są jako
pomieszczenia spedycji. W pomieszczeniach tych organizowany jest przewóz przesyłak
pocztowych. Pomieszczenia te zlokalizowane są przy zadaszonej rampie załadunkoworozładunkowej. W związku z planowana modernizacja funkcja pomieszczeń nie ulegnie
zmianie.
Konstrukcja
Rozwiązanie konstrukcyjno-materiałowe
Nadproża:
Zaprojektowano z kształtowników gorącowalcowanych ceowników C100. Kształtowniki
przed montażem należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie specjalną farbą
do metalu. Kształtowniki należy wkuć w ścianę przed wykonaniem otworu czy
poszerzenia nad drzwiami. Minimalna szerokość oparcia kształtowniki po każdej ze stron
otworu wynosi 15cm.
Drzwi zewnętrzne:
Aluminiowe, profil ciepły, dwuskrzydłowe, jedno ze skrzydeł blokowane. Drzwi pełne,
bez przeszklenia, wypełnienie panel. Kolor do uzgodnienia z inwestorem
Drzwi wewnętrzne:
Stalowe, pełne, dwuskrzydłowe, jedzone skrzydeł blokowane. Bez przeszklenia.
Wszystkie nadproża stalowe zaprojektowano ze stali S355. Elementy stalowe należy
zabezpieczyć antykorozyjnie specjalną farbą do metalu
Izolacje i wykończenie
Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe:
- Nie planuje się wykonywania izolacji termicznej i przeciwwilgociowej w ramach
modernizacji pomieszczeń spedycji.
Wykończenia wewnętrzne:
Zabudowa drzwi wewnętrznych:
Płyta gipsowo kartonowa na ruszcie metalowym. Wygłuszenie wełną mineralną
pomiędzy pomieszczeniami. Stosować wyłącznie rozwiązania systemowe danego
producenta systemu suchej zabudowy. Wszystkie elementy muszą pochodzić od jednego
producenta.
Powłoki malarskie:
Farba lateksowa odporna na szorowanie. Kolor dobrać do koloru istniejącego ścian i
sufitów
Wszelkie materiały użyte podczas realizacji przebudowy muszą posiadać stosowne
atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne.

5.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych
Nie dotyczy niniejszej inwestycji.

6.

Podstawowe dane technologiczne
Nie dotyczy

7.

Dane dotyczące obiektu liniowego
Nie dotyczy

8. Wyposażenie budowlano - instalacyjne (wewnętrzne)
Instalacje elektryczne:
Itniejące. Planowane wykonana wymiana zużytego osprzętu elektrycznego (gniazda
wtykowe, włączniki) oraz wymiana opraw oświetleniowych na oprawy ze źródłem światła typu
LED.
Instalacja wodociągowa:
Nie dotyczy
Instalacja kanalizacyjna:
Nie dotyczy
Instalacja C.O.:
Istniejące. Nie dotyczy
9.

Wyposażenie technologiczne i sposób działania zasadniczych urządzeń instalacji
technicznych
Bez zmian

10. Dane techniczne obiektu charakteryzujące jego wpływ na środowisko i jego
wykorzystywanie oraz wpływ na zdrowie ludzi i budynki sąsiednie
Bez zmian
11. Uwagi:
Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonać pod ścisłym nadzorem
technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz
zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami BHP. Budowę należy realizować zgodnie z
projektem. W razie jakichkolwiek trudności lub niejasności w projekcie, należy wezwać
projektanta w celu wyjaśnienia.
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