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   OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO I 
TECHNICZNEGO 
 
 

MODERNIZACJA INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA  MEDYCZNIE CZYSTEGO   W NOWYM 

SZPITALU W ŚWIEBODZINIE  W ZWIĄZKU Z COVID-19 

 

1 . PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

● Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej 

● Obowiązujące normy i przepisy 

● Wizja lokalna 

● Uzgodnienia z Inwestorem 

● Projekty branżowe 
 

2.  PRZEDMIOT  ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany i techniczny  dla : 

 

MODERNIZACJA INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA  MEDYCZNIE CZYSTEGO   W NOWYM 

SZPITALU W ŚWIEBODZINIE  W ZWIĄZKU Z COVID-19 

 

Inwestycja obejmuje pomieszczenie w budynku technicznym i byłej prefektury na terenie  działki  o 
nr 264/2 , obr 2  Świebodzin-Miasto, jedn, ewidencyjna Świebodzin 

 

Projekt architektoniczno- budowlany z projektem technicznym obejmuje prace 

związane z : 

-Wydzieleniem pomieszczenia sprężarkowi 

-Wymianą drzwi z naświetlem i okien zewnętrznych 

-wykonanie nowych górnych warstw posadzki, (w zależności od potrzeb również miejscowo pod-
kładu pod posadzki) z wykonaniem fundamentów pod sprężarki 

- uzupełnieniem, naprawą tynków 

-malowaniem pomieszczeń 

-wprowadzeniem wentylacji grawitacyjnej 

-wymianą instalacji z wprowadzeniem instalacji sprężonego powietrza 

 

3. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU  BUDOWLANEGO, BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 

 

Projekt architektoniczno- budowlany dotyczy jedynie przebudowy i remontu niewielkiego pomiesz-
czenia w istniejącym budynku. Kategoria obiektu budowlanego -nie dotyczy . 

Pomieszczenie znajduje się w budynku niskim, w którym mieściła się prosektura a obecnie miesz-
czą się pomieszczenia techniczne , a część pomieszczeń jest nieużytkowana. 

 

Kategoria obiektu budowlanego- nie dotyczy. 

4 . OPIS  STANU ISTNIEJĄCEGO 

 
4.1 OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI I DANE OGÓLNE 
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Projekt  obejmuje niewielki fragment parterowego budynku na terenie działki  o nr 264/2 , obr 2  
Świebodzin-Miasto, jedn, ewidencyjna Świebodzin 

 

Działka inwestycji nie  jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego . 
 
Teren inwestycji jest prawie płaski – rzędne wahają się od 77,5 do 77,8 npm. W pobliżu  
występują drzewa. 
Budynek przylega do drogi publicznej – ulicy Młyńskiej, z drugiej strony budynek  jest dostępny od 
strony działki szpitala. 

W pobliżu znajduje się zbiornik z tlenem i parownicą. 

 
4.2 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, KATEGORIA GEOTECHNICZNA POSADOWIENIA 

Nie dotyczy. 
 
4.3 OPIS MATERIAŁOWO-KONSTRUKCYJNY STANU ISTNIEJACEGO 

Sprężarkownia  projektowana jest w budynku, w którym mieściła się  dawniej  prosektura i 
pomieszczenia techniczne. Jest to budynek parterowy  z kilkoma wejściami na teren parteru, 
zarówno od strony ulicy , jak i od strony wewnętrznego dziedzińca. 
Budynek o ścianach murowanych, z aluminiowymi oknami i drzwiami. Ściany murowane bez 
ocieplenia, cokół obłożony płytkami klinkierowymi  „przyborskimi, bez cokołu od strony ulicy. 
Poziom parteru od strony wewnętrznego dziedzińca – 50- 60 cm powyżej poziomu terenu. 
Od strony ulicy na poziom wejścia prowadzą betonowe , szerokie schody 
Na szczycie budynku znajduje się tablica elektryczna, z której zasilone będą sprężarki. 
Projektowane pomieszczenia składać się będzie z jednego istniejącego pomieszczenia i fragmentu 
korytarza. Przylegać będzie krótszym bokiem do pomieszczenia rozdzielni tlenu. Od strony ulicy prowadzą 
do niego drzwi z naświetlem, a w ścianie bocznej występują trzy okna. 
Okna i drzwi –stare, drewniane. 
 
Ściany zewnętrzne – murowane, otynowane gr 40mcm 
Ściany wewnętrzne – murowane o grubości  z tynkiem i okładzinami.18 cm oraz lekkie, o konstrukcji z płyt 
Gipsowo-kartonowych, grubości 8 i 10cm. 
Na części ścian położona okładzina a glazury. 
 
 
5 . UKŁAD PRZESTRZENNY,  FORMA ARCHITEKTONICZNA I DOSTOSOWANIE DO WARUNKÓW 
WYNIKAJĄCYCH Z DECYZJI CELU PUBLICZNEGO 

Nie dotyczy – inwestycja dotyczy jedynie przebudowy fragmentu budynku. 

 

6.  ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO  
-    OPIS FUNKCJONALNO-TECHNOLOGICZNY  I DANE LICZBOWE 

.OPIS OGÓLNY  PROJEKTOWANYCH PRAC , DANE LICZBOWE 

 

Projektuje się  pomieszczenie sprężarkowni w jednym z pomieszczeń w budynku, w którym mie-
ściła się  dawniej  prosektura i pomieszczenia techniczne. Pomieszczenie powstanie z połączenia 
fragmentu korytarza i przyległego pomieszczenia, obecnie nieużytkowanego. 

Do pomieszczenia /natrysku?/ zostanie zamurowane wejście i wykonane nowe od strony sąsied-
niego pomieszczenia. 

 

Inwestycja polegać będzie na: 

-  niewielkiej przebudowie pomieszczeń w celu wydzielenia pomieszczenia sprężarkowni 

-rozbiórce części lekkich ścianek z płyt GK i wykonaniu nowej ścianki 

- remoncie powstałego pomieszczenia 
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- wymianie dwóch istniejących okien oraz wstawienie żaluzji na wiewu w miejscu trzeciego demon-
towanego okna 

- wymianie drzwi zewnętrznych z ich poszerzeniem, z wstawieniem nowego nadproża 

- wykonanie płyt fundamentowych pod urządzenia 

-wykonanie wentylacji mechanicznej, z wyprowadzeniem wywiewów ponad dach 

- montażu grzejników instalacji co 

-wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej 

 
7.  OPIS MATERIAŁOWO – KONSTRUKCYJNY 

7.1   ROZBIÓRKI 

Projektuje się  do demontażu  i rozbiórki: 
-rozbiórkę części ścianek działowych,- z płyt GK z oknem wewnętrznym drewnianym,  
-demontaż okien zewnętrznych i drzwi  przewidzianych do wymiany -   drewnianych 
rozbiórkę parapetów, demontaż krat 
 Poszerzenie otworu drzwiowego w ściana konstrukcyjnej  
 rozbiórkę wszystkich warstw posadzek do stropu 
 wykonanie otworów dla potrzeb przejść wentylacji mechanicznej 
 rozbiórkę warstw posadzki w celu wykonania fundamentów pod wentylatory 

 
Rozbiórki należy prowadzić ręcznie  i przy  użyciu  drobnego sprzętu mechanicznego. 
Wykucia  otworów w ścianach  nośnych  należy  prowadzić po wykonaniu  niezbędnych 
wzmocnień takich  jak  nadproża   
Przed przystąpieniem do demontażu elementów należy  zabezpieczyć znajdujące się w pobliżu 
elementy, tak by rozbiórka nie stwarzała zagrożenia dla ludzi i mienia. 
-Prace prowadzić ręcznie i przy użyciu drobnego sprzętu 
-Teren objęty pracami należy tymczasowo ogrodzić/zabezpieczyć przed osobami postronnymi. 
Gruz  składować  do taczek i transportować  do  ustawionych  na  placu kontenerów i wywozić w 
miarę postępu prac.... 
Stosować segregację odpadów- odrębnie elementy do wykorzystania, odrębnie gruz , gruz do 
wywiezienia, cegły, drewno, papa. 
 
Prace należy rozplanować mając na uwadze nie przekraczanie  norm dotyczących poziomu hałasu 
– tzn nie prowadzić prac w porze nocnej i wieczornej, nie używać urządzeń wytwarzających 
znaczny hałas ( np. silnych młotów pneumatycznych ). Zakłada się ręczne prowadzenie prac 
rozbiórkowych . Przy rozbiórce murów cegły, beton  składować przenosząc je ręcznie lub za 
pomocą taczek, unikając rzucania. 
Przy pracach zachować szczególną ostrożność. 
Roboty  rozbiórkowe  wykonywać  zgodnie  z obowiązującymi  normami, przepisami  BHP  i p.poż  
oraz  z  zachowaniem  wszelkich  warunków bezpieczeństwa.  Zabezpieczyć sąsiednie fragmentu 
budynku przed uszkodzeniem rozbieranymi elementami. Prace  muszą  być wykonywane pod 
ciągłą  kontrolą  kierownika  robót oraz z zabezpieczeniem budowy przed wejściem osób 
postronnych lub pracowników  nie uczestniczących w  pracach  demontażowych w strefę  
zagrożenia t.j: 
 
1. Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. 
2. Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i 
oznakować tablicami ostrzegawczymi.  
3. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy t rozbierany  fragment  odłączyć instalacji  
cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i telefonicznej i in-
nych. 
4. Roboty na zewnątrz należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s –
dotyczy to również użytkowania rynien zsypowych. 
5.  Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny 
zsypowe. 
6. Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.  



6 

 
7. Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.  
 

7.1   POSZERZENIE DRZWIOWEGO OTWORU WEJŚCIOWEGO DO SPRĘŻARKOWNI. 

Jednostronne poszerzenie otworu drzwiowego (z 89 cm do 110 cm) w zewnętrznej ścianie muro-
wanej o gr. 38 cm, wymaga wykonania nowego nadproża o większej rozpiętości gdyż minimalna 
szerokość oparcia nadproża na murze powinna wynosić 9 cm. 

Projektuje się wykonanie bezwęgarkowego, nowego nadproża z dwóch stalowych kątowników 
L 120x80x8 mm długości 1,40 m (szerokość oparcia na murze 15 cm). 

Kątowniki zostaną umieszczone symetrycznie po obu stronach ściany bezpośrednio pod istnieją-
cymi belkami nadprożowymi, tak aby krótsze, poziome ramiona kątowników stanowiły podparcie 
odcinka ściany nad otworem. Ramiona te należy połączyć wzajemnie przez spawanie, za pomocą 
trzech przewiązek z płaskownika 150x8 mm, umieszczonych pomiędzy kątownikami. Przewiązki te 
rozmieścić w otworze drzwiowym symetrycznie, w rozstawie co 42 cm. Spoiny wykonać na mon-
tażu, jako ciągłe spoiny czołowe ½ V, o gr. 6 mm i długości 150 mm. 

Pionowe, dłuższe ramiona kątowników stężyć za pomocą pięciu śrub M12x450 mm, przeprowa-
dzonych przez otwory  14, wywiercone w ścianie. Skrajne śruby powinny być usytuowane w miej-
scach podparć na obu końcach belek. Śruby wewnętrzne rozmieścić tak samo jak dolne prze-
wiązki co 42 cm. 

 

7.2 ŚCIANKI DZIAŁOWE  

Lekkie ścianki z płyt kartonowo-gipsowym na profilu metalowym , obłożne obustronnie dwoma war-
stwami płyt – ścianka gr15 cm, na profilu metalowy [ 100,  obłożna  zkażdej strony dwoma war-
stwami płyt 2 x 12,5 mm, z wypełnieniem z wełny mineralnej grubości wynikającej z przyjętego 
systemu. Wymagana odporność pożarowa – odpowiednik RE 60,  

Izolacyjność akustyczna RA1 min.60 dB, z zastosowaniem systemowych cichych/ twardych  płyt i 
pozostałych elementów systemu. 

Projektuje się poprawę izolacyjności i akustycznej istniejącej ścianki murowanej przez wykonanie 
na niej od strony pomieszczenia wolnostojącej ścianki/okładziny na profilu [50 z dwoma warstwami 
płyt 2 x 12,5 mm i wypełnieniem z wełny mineralnej/szklanej.  

Wymagana izolacyjność okłądziny RA1 min.42 dB 

 

7.3 POSADOWIENIE URZĄDZEŃ W SPRĘŻARKOWNI 

Posadowienie sprężarek (3 szt.) na oddzielnych płytowych fundamentach z betonu klasy C30/37, 
wykonanych w płaszczyźnie posadzki pomieszczenia, po uprzednim wycięciu jej fragmentów w 
miejscu lokalizacji urządzeń. Wielkość fundamentu w rzucie oraz sposób kotwienia ustalić na pod-
stawie dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia (DTR),dopasowując do wymiarów sprężarki. 

Każdy fundament oddylatować po obwodzie od posadzki pomieszczenia poprzez wykonanie 
szczeliny na pełną wysokość fundamentu i wypełnienie jej materiałem ściśliwym, tłumiącym drga-
nia. 

Pozostałe urządzenia można posadowić bezpośrednio na istniejącej posadzce pomieszczenia, je-
śli jej stan techniczny i nośność nie budzą zastrzeżeń a DTR urządzenia dopuszcza takie rozwią-
zanie. 

7.4  DRZWI I OKNA 

Nowe drzwi – stalowe, pełne , w klasie EI30 w kolorze do uzgodnienia z Użytkownikiem 

Izolacyjność akustycznRA1 min 58dB, izolacyjność cieplna <=.1,3 W/{m2*K) 

Drzwi z naświetlem w klasie EI60. Wysokość otworu- drzwi z naświetem -260cm, wysokość drzwi 
–min. 200 cm, równa wysokości drzwi istniejących . 

 

Drzwi stalowe z blachy stalowej ocynkowanej gr 1,5 mm, malowanej proszkowo i klejonej na całej 
powierzchni, w oparciu o płytę wiórową /wełnę mineralną. 
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Ościeżnica stalowa obejmująca z blachy gr 2 mm, z rowkiem z uszczelką. 

Minimum trzy zawiasy stal nierdzewna. 

Klamka typ C ze stali nierdzewnej. 

Uszczelki progowe opadające . 

 

Projektuje się wymianę dwóch okien , a w miejscu jednego z okien wstawienie żaluzji czerpni po-
wietrza. Okna  z tworzywa w kolorze białym,profil termoizolacyjny  izolacyjność akustyczna <=.1,1 
W/{m2*K). szklenie szkłem przeźroczystymi, bezpiecznym, podwójnie laminowanym 

Podokienniki  z blachy stalowej powlekanej, parapet wewnętrzny z płyty typu postforming. 

7.5  POSADZKI 

Dopuszcza się pozostawienie większości istniejącego podkładu posadzki . Bezwzględnie należy 
wykonać w posadzce dylatacje i fundamenty pod sprężarki. Jeśli istniejący podkład nie będzie bu-
dził  wątpliwości , co do jego nośności , po zdjęciu warstwy wykończeniowej to można go pozosta-
wić i wykonać wierzchnią warstwę posadzki z płytek gres , na warstwie izolacji z płynnej folii, wyko-
nując spadki w obrębie kratki ściekowej 
Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi aktualne wyniki badań materiałów wykonywanych 
przez producenta w ramach nadzoru wewnętrznego (atesty) oraz sprawdzić przydatność tych materiałów do 
stosowania (data produkcji) i przechowywać je w odpowiednich warunkach (określonych w Aprobacie). 
 
POSADZKI Z PŁYTEK GRESOWYCH 
-Posadzka jednobarwna z płytek podłogowych gresowych, z cokolikami luzem  ułożonych na kleju z 
oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem podłoża, ustawieniem  punktów 
wysokościowych, sortowaniem płytek, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem oraz wypełnieniem spoin 
fugą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
Płytki gres zgodnie z  PN-EN 14411 , gat. I 
Nasiąkliwość wodna- grupa I ( < 3%) – Ia 
Mrozoodporne ( wymaganie dotyczy płytek układanych na zewnątrz} 
wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa, 
Płytki   o  antypoślizgowości  min. 9  i min. V klasy ścieralności  i  odpornej  na  działanie środków 
dezynfekcyjnych. 
 Przy  ścianach  wykonać  cokoliki  z  materiału użytego na posadzce – cokoliki systemowe, z wykończoną 
fabrycznie krawędzią.  Stosować płytki o dużych wymiarach –60 x 60 cm, kolor i faktura do uzgodnienia z 
użytkownikiem i projektantem 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: - długość i szerokość ± 1,5 mm, - grubość ± 0,5 mm, - krzywizna 1,0 mm 
Gres techniczny, o wymiarach płytek 60x 60 cm, kolor do uzgodnienia na budowie z Zamawiającym i 
projektantem. Spoiny – 3mm. 
Do mocowania płytek - klej odpowiadający wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub aprobatom technicznym. 
Zaprawa do fugowania - zaprawy cementowe uelastycznione –gotowe zaprawy cementowe, uszlachetnione 
modyfikatorami polimerowymi (zwiększającymi elastyczność spoiny). 
 
IZOLACJA  PRZECIWWILGOCIOWA-„PŁYNNA FOLIA” 

Elastyczna, płynna folia uszczelniająca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, do wykonywania hydroizolacji 

na powierzchniach ścian i podłóg. 

Konsystencja półpłynna. 

Gęstość ok. 1,4 kg/dm³. 

Do nanoszenia pędzlem/pacą w dwóch-trzech warstwach, po wcześniejszym zagruntowaniu pod-
kładu systemowym gruntem. 

Całość izolacji należy wykonać z zastosowaniem rozwiązań systemowych: grunt, folia, narożniki, 
taśmy, które należy zastosować przy aplikacji folii. 

Łączna grubość suchej powłoki powinna wynosić 0,5 cm. 

 

Izolację  wywinąć  na  ściany  na  wysokość  15  cm,  a  przy  wannach i natryskach  na  wysokość  
2,10 m z pasem poszerzenia na min. 60 cm wystającym po za brodzik/wannę.  
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7.6  WYKOŃCZENIE ŚCIAN 

 

Na ścianach tynkowanych uzupełnić ubytki tynku, zamontować narożniki  przeszlifować tynk,  

Ściany z płyt GK gipsować i szlifować. 

Prace wykonać zgodnie z normami: 

PN-B-10110:2005 dla tynków i gładzi gipsowych 

PN-B-70/B-10100 dla tynków cementowo-wapiennych 

 

Ściany i  sufity malować farbą akrylową lub akrylowo-lateksową farba akrylową.  Odpornośc na 
szorowanie –klasa 2 

Odporność  na szorowanie  wg PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Malowanie podłoży przygotowa-
nych przez gruntowanie. 
 
Wymagania dla farb: 
- odporność na ścieranie – zgodnie z określoną klasą – wymagania zestawiono w tabeli. 
-gęstość: max. 1,6 g/cm3  
- zawartość substancji lotnych w % masy max. 45 %  
- roztarcie pigmentów: max. 90 m  
- czas schnięcia powłoki w temp. 20 °C i wilgotności względnej powietrza 65 % do osiągnięcia 
stopnia wyschnięcia -max. 2 godz. 
 
Wymagania dla powłok min. 2 warstwy malarskie:  
- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,  
- grubość-100 -120 ltm  
- przyczepność do podłoża -1 stopień,  
- elastyczność -zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania 
od  podłoża,  
- twardość względna -min. 0,1,  
- odporność na uderzenia -masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 
uszkodzenia powłoki  
-odporność na działanie wody -po -120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęche-
rzenie powłoki. 

 

Zabezpieczenia  antykorozyjne: 

-Elementy  stalowe  należy  zabezpieczyć  antykorozyjnie  przez  dwukrotne  malowanie  farbą  fta-
lową  do  gruntowania  miniową  60%  o  symbolu  3132-002-270  oraz  dwukrotne  malowanie  
farbą  ftalową  ogólnego  stosowania  o  symbolu  3136-000-Xxo.  Łączna  grubość  powłoki  anty-
korozyjnej  powinna  wynosić  150 um. 

Przed  wykonaniem  zabezpieczenia  antykorozyjnego  elementy  stalowe  należy  oczyścić  z rdzy  
do  drugiego  stopnia  czystości i odtłuścić. 
 

8.  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

8.1. Syntetyczny opis przedmiotu wymagań przeciwpożarowych 

Nie zmienia się warunków ochrony przeciwpożarowej w zakresie elementów objętych niniejszym 
projektem. 

Ponieważ sprężarkownia będzie pomieszczeniem technicznym zaliczaną do kategorii  PM o obcią-
żeniu ogniowym  Q < 500 [MJ/m2], a obok w budynku mogą znajdować się pomieszczenia zali-
czane do kat. ZL III zagrożenia ludzi zdecydowano o wydzieleniu pomieszczenia sprężąrkowni od 
tych pomieszczeń. Zaprojektowano ścianę o odporności pożarowej RE 30, a drzwi do pomieszcze-
nia w klasie EI30 z naświetlem w klasie EI30. 

 
8.2. Klasyfikacja pożarowa  
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Budynek, z pomieszczeniami objętymi przebudową zalicza się do : 

- budynków Kat. XI, 

- budynków niskich ich  o wysokości 1 kondygnacji nadziemnej 

-z  wydzieloną częścią zaliczaną do kategorii  PM o obciążeniu ogniowym  Q < 500 [MJ/m2], obec-
nie w większości nieużytkowany 

 
8.3. Odporność pożarowa i ogniowa elementów  
 

Wymagana klasa odporności pożarowej dla budynku z pomieszczeniami PM o obciążeniu ogniowym  Q < 
500 [MJ/m2] E, a dla ZL III ( w przyszłości ) D 
 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

 

D 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

Główna 

konstrukcja 

nośna 

Konstrukcja 

dachu 
Strop 

Ściana 

zewnętrzna 

Ściana 
wewnętrzna 

Przekrycie 

dachu 

 
R 30 (-) REI 30 El 30 (-) (-) 

 

Warunki spełnione. 

 
8.4. Instalacje 

Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy wydzielające strefę , jeśli będą miały miejsce  należy 
uszczelnić  do klasy EI 30  wg atestowanych metod. 

 
8.4.1. Instalacja elektryczna  
 

Wydzielone pomieszczenie będzie  wyposażone  w  przeciwpożarowy  wyłącznik prądu i oświetlenie 
ewakuacyjne. 

 
8.4.2. Instalacja wykrywcza pożaru  
 

Brak. Nie jest wymagana 
  
8.4.3. Hydranty wewnętrzne  

 
Brak. Nie są wymagane. 

 
 

8.5. Gaśnice  
 

Budynek należy  wyposażyć w gaśnice proszkowe GP-4 ABC w ilości -  2kg lub 3 dm3 na każde 50m2 strefy 
pożarowej. 

 
8.6. Warunki ewakuacji  
 

Długość  przejścia  ewakuacyjnego  jest zgodna z warunkami technicznymi. Pomieszczenie posiada bezpo-
średnie wyjście na zewnątrz. 
 
 

8.7. Dojazd pożarowy  
 

Nie jest wymagany, ale jest zapewniony według projektu przebudowy w celu dostosowania do wymogów 
ochrony przeciwpożarowej.  
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8.8. Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru  
 

Wymaganą ilość wody, tj. 20 l/s zapewnia sieć hydrantów w ulicy. 
 

9 .DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

Nie dotyczy 
 

10. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

 
Zamierzenie  inwestycyjne MODERNIZACJA INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA  

MEDYCZNIE CZYSTEGO   W NOWYM SZPITALU W ŚWIEBODZINIE 

W ZWIĄZKU Z COVID-19 

nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko. 
Nie będą wytwarzane odpady , hałas zostanie maksymalnie ograniczony w pomieszczeniu 
sprężarkowni , nie będą odprowadzane ścieki, pomieszczenie   będzie ogrzewane z sieci szpitala, 

 
11  . INFORMACJA DOT.   ANALIZY TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH 
MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA 
W ENERGIĘ I CIEPŁO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMÓW DOSTAWY ENERGII 
OPARTYCH NA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH 

 
Nie opracowano analizy dot. technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji 
wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, gdyż opracowanie 

obejmuje jedynie jedno pomieszczenia w istniejącym budynku.   
 

12 .  INFORMACJA DOT. CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ 

 

Nie dotyczy 
 
13  .  INFORMACJA DOT. ANALIZY TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI 
WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE 
W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ 

Nie dotyczy. Grzejniki będą wyposażone w głowice termostatyczne 
 

14  .  . INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA  OBIEKTU 

 
Obszar oddziaływania inwestycji określono na podstawie 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. 69 z późn. zm.) - zawiera się w granicy własnej działki nr 
264/2  obręb 2 Świebodzin-Miasto, jednostka ewidencyjna Świebodzin.  
 

 
 
 
 

      Opracowanie: mgr inż. arch. Urszula Trepaszko 
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Modernizacja instalacji sprężonego powietrza medycznie
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ŚWIEBODZIN - MIASTO

NOWY SZPITAL W ŚWIEBODZINIE
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PROJEKT TECHNICZNY
BRANŻA: ARCHITEKTURA

Pażdziernik
2022



w.
p.

84 107
175

Pr
óg

 =
 8

89
260

w.
p.

0 85
200

w.p.156

12
7

10
8

w.p.0

20
0

75

w.p.84
17

5
11

8
w.p.89

17
5

86

w.p.87

17
5

11
7

1
0
3

6
2

8
8

3
0

5

75 15

6
0

2
8
4

8
0

1
0

1
7
3

1
8

111 127 116 5
6
2

8
5

3
1

17 354 8 258 367

2
7
9

4
0

209 117 28 8 83 86 164 118 174 40

9
0

8
9

9
9

Wielkosc otworu
drzwiowego Wielkość otworu

drzwiowego

Wielkosc otworu
drzwiowego

Otwór zaślepiony

zabudową z płyt GK

Na ścianch okładizna z glazury
do wys. 2,0m

Na ścianch okładizna z glazury
do wys. 2,0m

H pom =292 cm

MGR INŻ.ARCH. PIOTR MRÓZ , UPR. NR 7/Sz/2002

MGR INŻ.ARCH. URSZULA TREPASZKO, UPR. NR 152/Sz/90PROJEKTOWAŁ:

ADRES: SKALA:

NR RYSUNKU:

SPRAWDZIŁ:

DATA:

USŁUGI  PROJEKTOWE
URSZULA TREPASZKO
+48 501 274 151

Modernizacja instalacji sprężonego powietrza medycznie
czystego w szpitalu w Świebodzinie w związku z COVID-
19

ŚWIEBODZIN , UL. MŁYŃSKA 6 DZIAŁKA NR 264/2, OBR.2
ŚWIEBODZIN - MIASTO

NOWY SZPITAL W ŚWIEBODZINIE

Październik
2022

1 : 50

2

POMIESZCZENIE SPRĘŻARKOWNI
STAN ISTNIEJĄCY

FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY,
PROJEKT  TECHNICZNY
BRANŻA: ARCHITEKTURA

KOMUNIKACJA
01
A: 24,70 m2

NATRYSK
02
A: 3,87 m2

POMIESZCZENIE NR 4
04
A: 9,88 m2

POMIESZCZENIE NR5
05
A: 9,63 m2

POMIESZCZENIE NR 3
03
A: 2,69 m2

POMIESZCZENIE 02
02
A: 1,95 m2



w
.p
.0 85

200

w.p.156

12
7

10
8

w
.p
.8
4

107
175

w
.p
.0 89

260

w
.p
.0 110

205

w.p.0

20
0

75

w.p.84

17
5

11
8

w.p.89

17
5

86

w.p.87

17
5

11
7

209 117 28 8 83 86 164 118 174 40

27
9

40

85
31

75 15

69
11

0

10
3

62
88

30
5

60

28
4

80
10

17
3

18

56
2

111 127 116

79 50 79 50 79 935

10
6

50

44
5

50

10
5

11
7

50
5

517 620 367

504 50

585 50 1365 50

Drzwi z naświetlem -
wysokośc otworu

=260 cm

Wycieraczka metalowa
dłg.90 cm do wymiany

Okno do wymiany
Izolacyjność cieplna U<= 1,1 W ︵m2*K ︶

Okno do wymiany
Izolacyjność cieplna U<= 1,1 W ︵m2*K ︶

Okno do wymiany
Izolacyjność cieplna U<= 1,1 W ︵m2*K ︶

Otwór na pełną wysokosc

Na ścianch okładzina z glazury
do wys. 2,0m

Na ścianch okładzina z glazury
do wys. 2,0m

Drzwi do wmiany
na drzwi szerokości 100cm
Drzwi w klasie EI 30,
izolacyjnośc akustyczna min. 58dB
izolacyjnośc cieplnaU <=1,3 W ︵m2*K ︶

Nadproze  z kątowników stalowych
otwór wys. istniejącego

Otwór zaślepiony

zabudową z płyt GK
- do wykończenia

Wyjście nad dach
kanałem 50x50 cm

MGR INŻ.ARCH. PIOTR MRÓZ , UPR. NR 7/Sz/2002

MGR INŻ.ARCH. URSZULA TREPASZKO, UPR. NR 152/Sz/90PROJEKTOWAŁ:

ADRES: SKALA:

NR RYSUNKU:

SPRAWDZIŁ:

DATA:

USŁUGI  PROJEKTOWE
URSZULA TREPASZKO
+48 501 274 151

Modernizacja instalacji sprężonego powietrza medycznie
czystego w szpitalu w Świebodzinie w związku z COVID-
19

ŚWIEBODZIN , UL. MŁYŃSKA 6 DZIAŁKA NR 264/2, OBR.2
ŚWIEBODZIN - MIASTO

NOWY SZPITAL W ŚWIEBODZINIE

Październik
2022

1 : 50

3

POMIESZCZENIE SPRĘŻARKOWNI
STAN PROJEKTOWANY

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

H pom =292 cm

KOLOREM NIEBIESKIM POKAZANO ELEMENTY
DO DEMONTAZU I ROZBIÓRKI

PROJEKTOWANE ŚCIANY W KONSTRUKCJI Z
PŁYT GK O IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ
RW.= > 59 dB
W KLASIE MIN. REI60

E
I 3

0

OTWÓR DO WYKONANIA
PO WSTAWIENIU NADPROŻA

FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY,
PROJEKT  TECHNICZNY
BRANŻA: ARCHITEKTURA

min. REI 30 min. REI 30

WENTYLACJA
MECHANICZNA

w
.p

.0

w.p.87

KOMUNIKACJA
01
A: 24,70 m2

POMIESZCZENIE NR 4
04
A: 9,88 m2

POMIESZCZENIE NR5
05
A: 9,63 m2

KOMUNIKACJA
01
A: 24,70 m2

NATRYSK
02
A: 3,87 m2

POMIESZCZENIE NR 3
03
A: 2,69 m2

SPRÊ¯ARKOWNIA
05
A: 26,70 m2

POMIESZCZENIE
02
A: 1,95 m2


