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II

OPIS TECHNICZNY

1.TEMAT OPRACOWANIA
Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany prac remontowo - inwestycyjnych
w pomieszczeniach Filii Urzędu Pocztowego Łódź 71.
2.ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres niniejszego opracowania obejmuje inwentaryzację architektoniczno – budowlaną do
celów projektowo-kosztorysowych, projekt budowlany prac remontowo – inwestycyjnych
w pomieszczeniach Urzędu oraz projekt budowlany wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
na nową.
3.INWESTOR
POCZTA POLSKA S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi
90 - 940 Łódź al. T. Kościuszki 5/7
4.JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Projektowanie Architektoniczno – Budowlane
mgr inż. arch. WIKTOR BARTYKA
93 – 222 Łódź, ul. Kaszyńskiego 15/37
5.LOKALIZACJA OBIEKTU
Obiekt zlokalizowany jest w Łodzi przy ulicy Bratysławskiej 2, na działce
o numerze ewidencyjnym 186/42, obręb P - 27.
6.STAN PRAWNY OBIEKTU
Obiekt jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej.”Karolew” w Łodzi.
Wynajmującym pomieszczenia objęte niniejszym opracowaniem jest POCZTA
POLSKA S.A.
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7.STAN ISTNIEJĄCY
Obiekt będący przedmiotem niniejszego opracowania to zespół pomieszczeń w parterze
wolnostojącego pawilonu handlowo - usługowego, z wejściem głównym do Urzędu
Pocztowego od strony południowej.
Całość wymurowana jest z pustaków ceramicznych oraz z cegły pełnej na zaprawie c – w;
ściany obustronnie otynkowane tynkiem c - w.
Wewnątrz ściany i sufity malowane farbą emulsyjną; na ścianach do wysokości 2,1 m
boazeria z płyty pilśniowej twardej laminowanej; w pomieszczeniu wc do wysokości 1,6 m
lamperie.
Posadzka w sali operacyjnej w części dla klientów wyłożona terakotą, w wiatrołapie gres.
Posadzki w sali operacyjnej w części dla pracowników, na zapleczu, w korytarzu oraz w wc
wyłożone wykładziną pvc na podkładzie betonowym.
Okna pomieszczeń Urzędu Pocztowego drewniane zespolone, malowane olejno w kolorze
brązowym, w sali operacyjnej od wewnątrz w kolorze białym.
Witryna od strony ul. Bratysławskiej wykonana z profili stalowych w kolorze brązowym,
szklona szybą pojedynczą, z uchylnymi lufcikami drewnianymi.
Okna zaplecza oraz sali operacyjnej okratowane od zewnątrz kratą stalową malowaną olejno
w kolorze brązowym; w oknie pomieszczenia zaplecza od wewnątrz krata stalowa malowana
olejno jw.
Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej malowanej w kolorze okien.
Parapety wewnętrzne betonowe, malowane farbą olejną w kolorze brązowym.
Parapet wewnętrzny witryny z blachy stalowej malowany farbą olejną w kolorze brązowym.
Drzwi wejścia głównego do Urzędu Pocztowego oraz naświetle nad nimi wykonane z profili
aluminiowych malowanych proszkowo w kolorze brązowym.
Drzwi wewnętrzne wiatrołapu z naświetlem nad nimi stalowe malowane farbą olejną w
kolorze brązowym, szklone szybą pojedynczą.
Drzwi wejściowe od strony zaplecza stalowe, jednoskrzydłowe, pełne, w ościeżnicy stalowej.
Drzwi wewnętrzne drewniane, w ościeżnicach drewnianych, malowane farbą olejną.
Pomieszczenia Urzędu wyposażone są w instalację elektryczną, wod. – kan., co oraz
telefoniczną; w/w pomieszczenia wentylowane są grawitacyjnie.
Podstawowe parametry techniczne :
- powierzchnia użytkowa
65,24 m2
- kubatura
207,46 m3
8.OCENA STANU TECHNICZNEGO
Na podstawie oględzin makroskopowych oraz organoleptycznych badań głównych
elementów konstrukcji budynku stwierdza się, że obiekt objęty niniejszym opracowaniem jest
w dobrym stanie technicznym.
Główne elementy konstrukcyjne spełniają warunki wytrzymałościowe dla w/w obiektu w tej
fazie użytkowania.
Stan techniczny w/w obiektu pozwala na wykonanie wszystkich prac budowlanych
w projektowanym zakresie bez dodatkowych wzmocnień i zabezpieczeń konstrukcji.
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9.PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE
Istniejące zewnętrzne kraty stalowe w oknach oczyścić szczotką stalową, odpylić i odtłuścić,
całość pomalować dwukrotnie farbą ftalową w kolorze brązowym.
Stalową kratę wewnętrzną w pomieszczeniu zaplecza zdemontować.
Istniejące okna zaplecza wymienić na nowe, uchylne, wykonane z profili aluminiowych
malowanych proszkowo w kolorze brązowym, szklone szybą zespoloną; nowe okna
wyposażyć w cięgna dźwigniowe umożliwiające ich uchylanie/zamykanie z poziomu podłogi.
Istniejące okna sali operacyjnej w części dla personelu wymienić na nowe, uchylne,
wykonane z profili pvc w kolorze białym, szklone szybą zespoloną.
Wszystkie nowe okna winny posiadać współczynnik przewodzenia ciepła nie większy niż
U = 1,1 W/m2K.
Wszystkie nowe okna wyposażyć w nawiewniki zapewniające infiltrację powietrza.
Ościeża - po wymianie okien uszkodzone fragmenty tynków naprawić, ubytki uzupełnić.
Istniejące obróbki blacharskie parapetów zewnętrznych wymienić na nowe wykonane
z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym; parapety zewnętrzne okien sali
operacyjnej z blachy stalowej powlekanej w kolorze białym.
Na istniejących parapetach wewnętrznych zamontować nowe parapety renowacyjne
nakładkowe wykonane z pvc w kolorze brązowym (zaplecze) oraz białym (sala operacyjna).
Istniejące stalowe drzwi zewnętrzne zaplecza wraz z drewnianym naświetlem zdemontować.
W ich miejsce zamontować nowe drzwi zewnętrzne „ciepłe”, pełne, jednoskrzydłowe z
panelem bocznym nieotwieranym, z naświetlem, wykonane z profili aluminiowych
malowanych proszkowo w kolorze brązowym.
W/w drzwi wyposażyć w dwa zamki z atestem w klasie C, w wizjer, w stoper oraz
w samozamykacz.
Istniejącą witrynę od strony ul. Bratysławskiej zdemontować.
W jej miejsce, zachowując istniejące podziały, zamontować nową wykonaną z profili
aluminiowych malowanych proszkowo w kolorze brązowym, szkloną szybą zespoloną
bezpieczną w klasie P2 (współczynnik przewodzenia ciepła nie większy niż U = 1,1 W/m2K).
Uszkodzony fragment podokiennika przy głównych drzwiach wejściowych do Urzędu
przemurować, uszkodzone tynki naprawić i uzupełnić.
Istniejący parapet wewnętrzny z blachy stalowej oraz istniejącą drewnianą obudowę
grzejników zdemontować.
W w/w witrynie zamontować nowy parapet wewnętrzny wykonany z aglomarmuru w kolorze
jasnym szarym (np. C100 MISTY WHITE firmy ALSTON s.c.).
W południowo – wschodnim narożniku elewacji bocznej spękane i odparzone fragmenty
tynku cokołu skuć, podłoże oczyścić i odpylić, brakujące fragmenty uzupełnić.
Istniejącą ścianę działową wiatrołapu z cegły pełnej na zaprawie c – w wyburzyć, istniejące
stalowe drzwi wewnętrzne z naświetlem zdemontować.
Istniejącą drewnianą obudowę stanowisk obsługi w sali operacyjnej wraz z przeszkleniami
zdemontować.
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Istniejące boazerie na ścianach zdemontować, istniejące lamperie w sanitariacie usunąć.
Brakujące fragmenty tynków wewnętrznych uzupełnić, fragmenty uszkodzone naprawić.
Nowe ściany działowe grub. 10,0 cm oraz projektowaną obudowę stanowisk obsługi w sali
operacyjnej wykonać z płyt g – k typu GKB na ruszcie stalowym z wypełnieniem wełną
mineralną grub. 5,0 cm.
Na tak przygotowanych powierzchniach ścian wykonać gładzie gipsowe, całość zagruntować
oraz dwukrotnie pomalować zmywalną farbą lateksową do wymalowań wewnętrznych
w kolorze Dulux Neutral 102 00NN 72/000.
Sufity oczyścić ze starych, łuszczących się powłok malarskich, zmyć wodą z dodatkiem
słabych detergentów, naprawić spękania i ubytki tynku, zagruntować, wykonać gładzie
gipsowe, ponownie zagruntować oraz pomalować farbą emulsyjną do wymalowań
wewnętrznych w kolorze białym.
W sali operacyjnej nad częścią przeznaczoną dla petentów oraz nad stanowiskami obsługi
wykonać systemowe modułowe (60 x 60 x 1,5 cm) sufity podwieszone z płyt z włókien
mineralnych typu ARMSTRONG SAHARA BOARD na ruszcie stalowym ocynkowanym
typu PRELUDE 15 firmy ARMSTRONG.
Istniejące stalowe kratki wentylacyjne wymienić na nowe, wykonane z pvc w kolorze białym;
nową kratkę wentylacyjną nad stanowiskami obsługi połączyć z istniejącym kanałem
wentylacji grawitacyjnej w ścianie murowanej obok błaszakiem z blachy stalowej
ocynkowanej.
Istniejące drzwi wewnętrzne wraz z drewnianymi ościeżnicami zdemontować.
Ościeża drzwi do pomieszczenia zaplecza obustronnie (symetrycznie) podkuć do uzyskania
szerokości otworu 90,0 cm (wymiar w świetle nowej ościeżnicy).
W istniejących oraz projektowanych otworach drzwiowych osadzić nowe ościeżnice blokowe
z opaskami maskującymi grub. 1,0 cm i szerok. 5,0 cm w kolorze projektowanych skrzydeł
drzwiowych.
W tak przygotowanych ościeżnicach wstawić skrzydła drzwiowe drewniane pełne w kolorze
szarym (RAL 9006 lub laminat Polskone CPL 0,2 mm – 222 szary).
Projektowane skrzydła drzwiowe wyposażyć w samozamykacze; drzwi w przejściu z części
dla petentów do części przeznaczonej dla personelu (sala operacyjna) dodatkowo wyposażyć
w elektrozamek.
Nowe skrzydła drzwiowe sanitariatu dodatkowo wyposażyć w blokadę łazienkową oraz tuleje
wentylacyjne dołem.
Nad istniejącymi drzwiami wejścia głównego do Urzędu, od wewnątrz, zainstalować
elektryczną kurtynę powietrzną typu COR F – 1000 N firmy VENTURE INDUSTRIES
GROUP wg projektu instalacji co.
W drzwiach w przejściu z części dla petentów do części przeznaczonej dla personelu (sala
operacyjna) oraz w drzwiach do pomieszczenia wc (na stykach gresu z wykładziną pvc)
zamontować listwy progowe.
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W pomieszczeniu wc istniejące lamperie wyługować, powierzchnie ścian oczyścić,
odpylić i zagruntować, całość do wysokości 2,0 m wyłożyć glazurą w kolorze jasny szary na
zaprawie klejowej.
Istniejący pion kanalizacyjny w narożniku obudować płytą g – k typu GKBI na ruszcie
stalowym i wyłożyć glazurą na zaprawie klejowej jw.
We wnęce korytarza zainstalować nowy zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej
na szafce kuchennej z blatem na całą szerokość wnęki; nad blatem zawiesić szafkę kuchenną
wiszącą „80”.
Na ścianach wokół blatu do wysokości 1,4 m wykonać fartuch z glazury (kolor : jasny szary)
na zaprawie klejowej.
W wiatrołapie istniejący gres oraz w sali operacyjnej w części przeznaczonej dla petentów
istniejącą terakotę zerwać, betonowe podłoże skuć na głębokość 4,0 cm, całość oczyścić
i odpylić a następnie zagruntować preparatem głęboko penetrującym typu CT 17 firmy
CERESIT.
Na tak przygotowanym podłożu wykonać nową wylewkę cementową grub. 4,0 cm zbrojoną
stalową siatką posadzkową FI 5 15 x 15, całość zatrzeć na ostro.
Na nowej wylewce, na zaprawie klejowej, ułożyć gres typu NOWA GALA SIGNUM SG 13
w kolorze ciemny szary firmy CERAMIKA NOWA GALA S.A. (płyty formatu 60 x 60,
antypoślizgowość R9, posadzka do zastosowań komercyjnych min. 5 wg
PN-EN ISO 10545-7).
Na styku posadzki ze ścianami, z gresu jw., wykonać cokoły wysok. 10,0 cm wykończone
listwą w kolorze srebrny mat.
W sali operacyjnej w części przeznaczonej dla personelu, w pomieszczeniu zaplecza oraz
w korytarzu istniejącą wykładzinę pvc zerwać, podłoże oczyścić i odpylić, ubytki i pęknięcia
naprawić, całość zagruntować preparatem głęboko penetrującym typu CT 17 firmy CERESIT.
Na tak przygotowanym podłożu wykonać wylewki samopoziomujące a następnie ułożyć
nową wykładzinę pvc typu homogeniczna wykładzina elastyczna TITANIUM DARK GRAY
(wykładzina przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej o bardzo wysokim natężeniu
ruchu) w kolorze ciemnym szarym z wywinięciem na ściany (10,0 cm) poprzez listwy
wyobleniowe z pvc.
W sanitariacie po zerwaniu dotychczasowej wykładziny pvc istniejący podkład betonowy
sfrezować (usunąć) na głębokość ok. 1,0 cm, całość oczyścić i odpylić a następnie
zagruntować preparatem głęboko penetrującym typu CT 17 firmy CERESIT .
Na całości wykonać wylewkę samopoziomującą grub. do 5,0 mm.
Na styku ścian z posadzką przykleić wysokoelastyczną hydroizolacyjną taśmę uszczelniającą,
całą powierzchnię posadzki pokryć dwukrotnie płynną folią hydroizolacyjną.
Tak przygotowane podłoże wyłożyć gresem antypoślizgowym na zaprawie klejowej typu
NOWA GALA SIGNUM SG 13 w kolorze ciemny szary firmy CERAMIKA NOWA GALA
S.A. (płyty formatu 30 x 30, antypoślizgowość R9, posadzka do zastosowań komercyjnych
min. 5 wg PN-EN ISO 10545-7), na ścianach wykonać cokoły wysokości 10,0 cm z użyciem
materiałów jw. wykończone listwą w kolorze srebrny mat.
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.
Istniejącą miskę ustępową w wc oraz umywalkę z termą elektryczną w przedsionku wraz
z podejściami wymienić na nowe (nowa miska ustępowa typu kompakt) wg projektu
branżowego.
Nową umywalkę w przedsionku wc oraz zlewozmywak we wnęce korytarza wyposażyć
w przepływowe podgrzewacze wody, wykonać nowe podejścia wg projektu branżowego.
Istniejącą instalację co (przewody, grzejniki) zdemontować, nową instalację wykonać wg
projektu branżowego.
Pomieszczenie sali operacyjnej wyposażyć w klimatyzator wg projektu branżowego.
Istniejącą instalację elektryczną zdemontować (tablica, gniazda, wyłączniki, oprawy
oświetleniowe itp.), nową instalację elektryczną wykonać zgodnie z projektem branżowym
i obowiązującymi przepisami.
10.UWAGI KOŃCOWE
Wszystkie użyte materiały budowlane i wykończeniowe muszą posiadać wymagane atesty
i aprobaty techniczne.
Materiały budowlane i wykończeniowe stosować zgodnie z ich kartami technicznymi
podanymi przez ich producentów.
Prace budowlane prowadzić z zachowaniem zasad b.h.p. pod nadzorem osób uprawnionych.
opracował
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