
OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

„Odtworzenie stolarki okiennej w dawnym budynku Izby Przyjęć”
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka"  w Gnieźnie

ul. Poznańska 15,  62-200 Gniezno.

1. CZĘŚĆ WSTĘPNA.
Opracowanie dotyczy budynku zlokalizowanego w kompleksie szpitalnym Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i  Psychicznie
Chorych "Dziekanka"  w Gnieźnie; ul. Poznańska 15,  62-200 Gniezno. Jest to budynek wolnostojący, dwupiętrowy, podpiwniczony
z poddaszem nieużytkowym. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków

1.1. CEL OPRACOWANIA.
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej, w zakresie odtworzenia stolarki okiennej.

1.2. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotowa inwestycja  polega na  odtworzeniu  stolarki  okiennej  w  budynku dawnej  Izby  Przyjęć.  W roku  2017 w  obiekcie
przeprowadzono prace remontowe, w ramach których część okien została już odtworzona. Niniejsza dokumentacja projektowa
dotyczy okien:
- okna oznaczone jako „O1” - 1 szt. elewacja południowa

- 2 szt. elewacja wschodnia
- 1 szt. elewacja północna

- okna oznaczone jako „O2” - 4 szt. elewacja południowa
- 2 szt. elewacja wschodnia
- 2 szt. elewacja północna
- 2 szt. elewacja zachodnia

- okna oznaczone jako „O3” - 1 szt. elewacja północna
- 1 szt. elewacja zachodnia

Opracowanie zawiera rozwiązania materiałowo - konstrukcyjne planowanych robót budowlanych i stanowi podstawę do złożenia
wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

1.3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU.

− Wizja lokalna na istniejącym obiekcie,

− Dokumentacja fotograficzna,

− Rysunki (inwentaryzacja budynku szpitalnego nr 35 w zakresie niezbędnym dla przedmiotowego opracowania).



1.4. WYKONANIE WSTĘPNYCH PRAC.
Dokonano oględzin przedmiotowego budynku i sporządzono szkice inwentaryzacyjne w zakresie niezbędnym do projektowania
oraz  dokumentację fotograficzną.  Szkice inwentaryzacyjne wykonano na podstawie rzeczywistych  wymiarów budynku poprzez
pomiary bezpośrednie.

2. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU.
2.1. LOKALIZACJA.
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenie kompleksu szpitalnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie przy ul. Poznańska 15. Teren przyległy do budynku jest zróżnicowany wysokościowo. Budynek
graniczy z terenami zielonymi i ciągami pieszo – jezdnymi.

2.2. PRZEZNACZENIE BUDYNKU.
Budynek  objęty  przedmiotowym  opracowaniem  pełni  funkcję  centrali  telefonicznej  Wojewódzkiego  Szpitala  dla  Nerwowo  i
Psychicznie  Chorych  "Dziekanka"  w  Gnieźnie.  Po  wykonaniu  projektowanych  robót  budowlanych funkcja  obiektu  nie  ulegnie
zmianie.

2.3. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.
2.3.1. Istniejący stan zagospodarowania działki:

− Istniejące nawierzchnie utwardzone: utwardzone nawierzchnie ciągów pieszo - jezdnych,

− Istniejąca zieleń: drzewa, krzewy i trawy.

− Na  terenie  działki  zlokalizowane  są  przyłącza:  kanalizacji  deszczowej,  kanalizacji  sanitarnej,  energetyczne,
telekomunikacyjne, wody, oraz c.o.

2.3.2. Projektowanie zagospodarowanie działki:
Po przeprowadzeniu prac zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie.

3. PRACE MODERNIZACYJNE W BUDYNKU CENTRALI TELEFONICZNEJ

3.1. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU.
Ściany  fundamentowe  budynku  objętego  opracowaniem  wykonano  jako  murowane  ceramiczne  z  cegły  pełnej  i  murowane
kamienne. Ściany zewnętrzne ponad gruntem wykonano z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej. Elewacja budynku
oblicowana cegłą licówką. Więźba dachowa konstrukcji drewnianej, z deskowaniem pełnym, kryty papą. Budynek wyposażony w
instalację elektryczną, odgromową, wodociągową, kanalizacyjną, c.o. Podstawowe wymiary budynku:

• szerokość – 10,20m

• długość – 9,10m

• wysokość – 6,20m / 8,0 m (w części z nadbudową wieżową)

4. PODSTAWOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE.
4.1. PARAPETY WEWNĘTRZNE:
Po zdemontowaniu istniejących parapetów wewnętrznych  należy  wyrównać mur podokienny zaprawą cementowo -  wapienną.
(uzupełnić braki  i  uszkodzenia  powierzchni  muru). Parapety wewnętrzne należy wykonać z jako drewniane w kolorze  białym.
Projektowane parapety należy osadzić na piance montażowej. Przed osadzeniem parapetów krawędzie parapetów mające styk z
ramą okienną i murem należy zaszpachlować/uszczelnić silikonem. 
Podokienniki przy oknach oznaczonych jako „01” o wymiarach 1,35x0.30m (4 szt.) oraz „03” 6,10x0,20m (1 szt.) 



4.2. STOLARKA OKIENNA

PROJEKTOWANE OKNA ZEWNĘTRZNE Z DREWNA KLEJONEGO
W miejscu istniejącej stolarki wykonać nową stolarkę drewnianą wykonaną z drewna sosnowego, klejonego. W nowych oknach
zachować istniejące podziały, odtworzyć detale ślemienia i przymyku. 
Okno „01”
Okna wykonać ze słupkiem ruchomym. Szprosy wykonać jako naklejane wiedeńskie. Projektowane okna z drewna sosnowego,
klejonego malowane  w  kolorze  białym  -  RAL9010.  Maksymalna  wartość  współczynnika  U dla  całego  okna łącznie  ze  strefą
krawędziową  szyby  0,9  W/m2K.  Okna  wyposażyć  w  nawiewniki  dwusystemowe.  Element  czerpni  nawiewnika  od  strony
zewnętrznej wykonać w sposób całkowicie niewidoczny (ukryty w konstrukcji okna). Profil okna 80mm, okapnik drewniany.

Zdobienia przymyku – do wykonania w oknach podlegających odtworzeniu



Zdobienie ślemienia - do wykonania w oknach podlegających odtworzeniu

UWAGA: Część okien oznaczonych jako „01” zostało odtworzonych w obiekcie w roku 2017. Nowe okna wykonać wizualnie tak
jak istniejąca stolarka nie będąca przedmiotem inwestycji. 

Okno „02”
Projektowane okna z drewna sosnowego, klejonego,  malowane w kolorze białym – RAL 9010.  Okna dwuszybowe (poddasze
nieogrzewane), profil okienny min. 68mm, okapnik drewniany

Okno „03”
Okna wykonać ze słupkiem ruchomym. Szprosy wykonać jako naklejane wiedeńskie. Projektowane okna z drewna sosnowego,
klejonego  w  kolorze  białym  –  RAL 9010.  Zdobienie  „listwy  przymykowej”  jak  w  oknach  „O1”.  Okna  dwuszybowe  (poddasze
nieogrzewane), profil okienny min. 68mm. Okno osadzone w skrzynce (futrynie) o grubości 40mm – skrzynia na całej grubości
muru. We futrynie wykonać wręb o wymiarach 10x68mm i osadzić w nim ramę okna.  Okno zlicowane z zewnętrzną krawędzią
ściany. Po osadzeniu ramy okna w skrzyni, wykonać jeszcze raz wręb o wymiarze 20 x 60mm - licząc od zewnętrznego wymiaru
skrzyni - we wykonanym wrębie osadzić opaskę 20 x 110mm - dookoła skrzyni. Od strony wewnętrznej również należy wykonać
opaskę wokół skrzyni.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ PRZEDMIOTOWEJ DZIAŁKI.
Budynek szpitalny nr 35, wpisany jest do rejestru zabytków – decyzja z dnia 23 listopada 2001 roku, nr rej. 72/Wlkp/A

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU.



W obrębie działki objętej zakresem opracowania.

UWAGI KOŃCOWE.
Zaznacza się, iż użyte w dokumentacji technicznej oraz innych opracowaniach stanowiących załączniki do SIWZ przykłady nazw
własnych produktów  bądź producentów  dotyczące określonych  modeli,  systemów,  elementów,  materiałów,  urządzeń  itp.  mają
jedynie  charakter  wzorcowy  (przykładowy)  i  dopuszczone  jest  składanie  ofert  zawierających  rozwiązania  równoważne,  które
spełniają wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w dokumentacji technicznej i innych opracowaniach.
Wszystkie  prace  prowadzić  ręcznie  zgodnie z warunkami  technicznymi  wykonania i  odbioru  robót  w budownictwie,  normami,
przepisami szczegółowymi i dokumentacją projektową. 


