
OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

ŚLUZY I WIATY DLA KARETEK POGOTOWIA

PRZY SZPITALU IM. ŚW. ROCHA W OZIMKU

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Zamawiającego – Powiat Opolski, ul. 1 Maja 29

1.2. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-

ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kry -

zysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875).

1.3. Pismo operatora Szpitala - EMC Instytutu Medycznego SA z 4.05.2020 r.

1.4. Wizja lokalna obiektu i pomiary inwentaryzacyjne.

1.5. Obowiązujące przepisy i normy.

2. Cel opracowania.

Budowa zadaszonej  wiaty wraz z przebudową istniejącego podjazdu na śluzę transportu chorych do

Szpitala jest niezbędna dla utrzymania ciągłości usług świadczeń zdrowotnych na terenie gminy Ozimek

w czasie  zagrożenia  epidemiologicznego COVID-19 i  innych chorób zakaźnych.  Dotychczasowe do-

świadczenia zebrane podczas epidemii COVID-19 na terenie Szpitala wskazują na konieczność zapew-

nienia możliwości segregacji pacjentów przyjmowanych do Szpitala.

Obecnie zbyt niska wysokość (2,50 m) żelbetowej konstrukcji istniejącego zadaszenia uniemożliwia pod-

jazd współczesnych karetek. Jednocześnie jedyne wejście do budynku szpitala z tego podjazdu, obsłu -

gujące również przychodnię, prowadzi bezpośrednio na ogólnodostępne drogi komunikacyjne szpitala

bez możliwości przeprowadzenia wstępnej segregacji pacjentów oraz organizacji bezpiecznego przejścia

z pacjentem do szpitalnych oddziałów.

Celem przewidywanej inwestycji, zgodnie z wnioskiem operatora Szpitala – EMC Instytut Medyczny SA,

jest:

• budowa żelbetowej wiaty podjazdu dla karetek szpitalnych, w tym jednego stanowiska dla sta -

cjonującego przy szpitalu pojazdu Pogotowia Ratunkowego. Z tego podjazdu przewiduje się

wejście do śluzy umożliwiającej wstępną segregację pacjentów. Śluza powstanie poprzez za -

mknięcie ścianami istniejącej konstrukcji podjazdu dla karetek (dostosowanego dla niskich ka -

retek już nieużytkowanych). Ze śluzy planuje się wejście do szpitala. Wiata została zaprojekto -

wana w całości na działce Szpitala w miejscu istniejących stanowisk postojowych dla samocho-

dów osobowych.

• wykonanie drugiego wejścia do budynku z tej strony w miejscu istniejącego okna. Umożliwi to



strona:   2  

rozdział komunikacji osób wchodzących do budynku od pacjentów transportowanych przez po-

jazdy Pogotowia Ratunkowego.

3. Podstawowe dane techniczno – użytkowe projektowanej wiaty.

3.1. Wysokość: 4,41 m

3.2. Powierzchnia zabudowy:         87,0 m2 

3.3. Kubatura:       383,67 m3 

4. Opis stanu istniejącego.

Istniejący przy Szpitalu podjazd dla karetek znajduje się przy zachodnim skrzydle Szpitala z dojazdem

drogą wewnętrzną od ulicy Częstochowskiej. Ze względu na wysokość 2,50  m skrajni konstrukcji żelbe-

towej podjazd jest dostosowany do samochodów niskich (osobowych, kombi) jakie były użytkowane jako

karetki w czasach projektowania i realizacji Szpitala. Z podjazdu jest bezpośrednie wejście do komunika-

cji ogólnej szpitala prowadzącej do przychodni, apteki i oddziałów szpitalnych.

Konstrukcja podjazdu (ścian, słupów i stropodachu) jest żelbetowa, wylewana na budowie, bez możliwo -

ści jej dostosowania do wymogów obecnie użytkowanych pojazdów pogotowia ratunkowego.

Posadzka w obrębie obecnego podjazdu oraz parkingu gdzie będzie realizowana projektowana wiata

jest z kostki betonowej. Nie przewiduje się wymiany istniejących nawierzchni na nowe.

5. Opis projektowanych robót budowlanych.

5.1. Rozbiórki i demontaże.

• demontaż sufitu podwieszonego z boazerii drewnianej wraz z podkonstrukcją stalowo - drew -

nianą w obrębie istniejącego podjazdu przebudowywanego na śluzę. Boazerię demontować w

sposób umożliwiający jej dalsze zastosowanie i przekazać Użytkownikowi obiektu.

• demontaż dachów z blachy trapezowej wraz z  podkonstrukcją stalową wzdłuż attyki obecnego

podjazdu.  Blachę trapezową demontować w sposób umożliwiający jej  dalsze zastosowanie

(wykonanie przedłużenia istniejącego dachu na budynku Szpitala – zgodnie z dokumentacją

projektową) i nadmiar przekazać Użytkownikowi obiektu.

• demontaż okna w miejscu projektowanego wejścia do budynku Szpitala – zdemontowane okno

przekazać Inwestorowi do dalszego wykorzystania.

• rozbiórkę ścian podokiennych w miejscu projektowanego wejścia do budynku Szpitala.

• wycięcie ściany podokiennej istn. wiaty w celu wykonania drzwi

• skucie okładzin kamiennych i płytek ceramicznych ze ściany zewnętrznej istn. wiaty

• demontaż zewnętrznej latarni parkowej oświetlenia terenu Szpitala

5.2. Roboty budowlane w budynku Szpitala.

5.2.1. Wymiana istniejących drzwi wejściowych do budynku na automatyczne, dwuskrzydłowe drzwi
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przesuwne. Drzwi sterowane sensorami ruchu z możliwością wyłączenia automatyki. Wymagana

szerokość przejścia drzwi wynosi 1,20 m.

5.2.2. Montaż dwuskrzydłowych drzwi aluminiowych ze stałym naświetlem w miejscu projektowanego

nowego wejścia do budynku.

5.2.3. Przełożenie istniejącego grzejnika c.o. ze ściany podokiennej na ścianę wewnętrzną korytarza i

klatki schodowej.

5.2.4. Wszystkie ubytki powstałe w wyniku demontaży powinny być uzupełnione, wytynkowane i wy -

malowane zgodnie ze standardem w budynku.

5.3. Roboty budowlane w obrębie istniejącej wiaty dla karetek przebudowywanej na śluzę.

5.3.1. Budowa dwóch ścian zewnętrznych z cegły drążonej Porotherm 18,8 P+W na podwalinie beto-

nowej. Ściany od wewnątrz tynkować i malować farbami akrylowymi w kolorze białym. Lico ze -

wnętrzne ścian wykonać w płaszczyźnie żelbetowych podciągów wiaty. Od zewnątrz na ścianach i

żelbetowych podciągach wykonać okładziny z płytek klinkierowych dobranych kolorystycznie do

istniejących okładzin klinkierowych na budynku Szpitala. Przed zabudowaniem płytki przedstawić

do akceptacji Inspektorowi nadzoru. Na styku ścian murowanych i podciągów żelbetowych wiaty

wykonać dylatację płytek klinkierowych spoiną elastyczną.

5.3.2. W projektowanej ścianie zewnętrznej śluzy osadzić drzwi awaryjne wyjścia ze śluzy w przypad-

ku zaniku zasilania lub innej potrzeby. Drzwi zewnętrzne, stalowe, płaskie, malowane na kolor ja -

snoszary. Od wewnątrz śluzy zamontować klamkę, od zewnątrz stałą gałkę bez możliwości otwar-

cia drzwi. Wymagana szerokość przejścia drzwi = 1,0 m. Drzwi wyposażyć w samozamykacz.

5.3.3. Wyciąć maszynowo żelbetową ścianę podokienną w celu zamontowania drzwi wejściowych z

projektowanej wiaty do śluzy. W otworze zamontować jednoskrzydłowe, rozwierane, automatycz-

ne drzwi aluminiowe o szerokości przejścia 1,20 m. Drzwi sterowane automatycznie czujnikami ru-

chu. Należy zapewnić możliwość włączania i wyłączania automatyki drzwi z pomieszczenia recep -

cji Szpitala. Przed drzwiami, od strony zewnętrznej (projektowanej wiaty dla karetek), zamontować

nowy domofon do recepcji Szpitala przedłużając istniejącą instalację domofonową umieszczoną

przed obecnym wejściem do budynku. Napęd skrzydła powinien być dostosowany do skrzydeł

drzwi o maks. ciężar skrzydła > 200 kg i maks. szerokość skrzydła 1,40 m.

5.3.4. Na ścianie zewnętrznej istniejącej wiaty wykonać nowe okładziny z płytek klinkierowych. Płytka

elewacyjna klinkierowa Alfa (producent LHL Klinkier) lub równoważna, dostosowana kolorystycz -

nie do istniejących okładzin klinkierowych na budynku Szpitala – wymaga akceptacji Inwestora.

5.3.5. Konstrukcję żelbetową śluzy odkrytą po zdjęciu sufitów podwieszonych i zdemontowaniu dachu

blaszanego wzdłuż attyki wyszpachlować zaprawą cementową i otynkować cienkowarstwową za -

prawą klejową na siatce oraz tynkiem.

Ściany wewnętrzne śluzy malować zmywalnymi farbami akrylowymi na kolor jasny szary, sufity i
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konstrukcję żelbetową na kolor biały.

Ściany  zewnętrzne  śluzy  malować farbami  silikonowymi  na  kolor  jasnoszary  do  ostatecznego

ustalenia z Inwestorem na podstawie próbnika kolorystycznego farb przedstawionego przez Wy-

konawcę.

5.3.6. W żelbetowym, pełnym stropodachu śluzy wywiercić wiertnicą (nie kuć) otwory do osadzenia

wpustów dachowych. Wpusty osadzić i zaizolować w najniższych miejscach połaci. Nie przewiduje

się wymiany istniejącego pokrycia dachu śluzy. Wpusty wyposażyć w kosze na liście.

Zamurować cegłą pełną na zaprawie cementowej otwory wylewowe w ścianie attykowej  śluzy,

otynkować i uzupełnić obróbki blacharskie od strony dachu śluzy.

5.3.7. Woda deszczowa z projektowanej wiaty oraz ze śluzy zbierana dwoma wpustami dachowymi

będzie odprowadzana do wewnętrznej studni kanalizacji deszczowej Szpitala. Instalację wewnątrz

prowadzić pod stropem rurami kanalizacyjnymi PCV w kolorze czarnym z uszczelkami na łącze-

niach. Rury podwiesić do żelbetowego stropu i przeprowadzić przewiertem na zewnętrzną ścianę

śluzy. Na rurach zamontować dwie rewizje.

Rurę spustową pionową poprowadzić na zewnątrz śluzy i  wykonać podłączenie do wskazanej

studni kanalizacji deszczowej (przyłącze kd PCV Ø160). W rurze spustowej osadzić nad terenem

czyszczak.

5.3.8. Wszystkie ubytki  w murach i stropie powstałe w wyniku demontaży powinny być uzupełnione,

wytynkowane i wymalowane zgodnie ze standardem opisanym w projekcie.

5.4. Budowa wiaty dla karetek pogotowia.

5.4.1. Wiatę zaprojektowano jako żelbetową, wylewaną na budowie. Ze względu na istniejące czynne

uzbrojenie terenu wykopy pod fundamenty prowadzić ręcznie. W posiadaniu Inwestora są archi -

walne badania geologiczne podłoża gruntowego wykonane dla potrzeb realizacji budynku szpitala,

które wskazują na możliwość występowania wody gruntowej. Należy zabezpieczyć możliwość wy-

pompowywania wody z wykopów aby nie dopuścić do zalania wykopów. Zabezpieczyć skarpy wy -

kopów przed osuwaniem i osypywaniem.

5.4.2. Przewiduje się odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej w istniejącym ukształtowaniu.

Warstwy nawierzchni:

• Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm spoinowana miałem kamiennym wg PN-EN 1338

• Podsypka z miału kamiennego gr. 3 cm wg PN-EN 13043

• Górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 10 cm wg PN-EN 13043

• Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 gr.15 cm wg PN-EN 13043

• W-wa odsączająca z mieszanki 0/25 /pospółki/ gr. 20 cm wg PN-EN 13043

• Podłoże gruntowe zagęszczone zgodnie z wymogami PN-S-02205;1998 Is=1,0, E/2=60Mpa

5.4.3. Fundamenty i  podziemne ściany żelbetowe zaizolować przeciwwilgociowo masą bitumiczno-
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polimerową typu KMB do grubowarstowych powłok hydroizolacyjnych typu ciężkiego, np. ABIZOL

W 2K.

5.4.4. Na ścianach i suficie wiaty wykonać cienkowarstwowy tynk akrylowy na siatce.

5.4.5. Ściany wiaty malować farbami silikonowymi na kolor jasno szary.

5.4.6. Sufit wiaty i wewnętrzny podciąg malować farbami akrylowymi na kolor biały.

5.4.7. Przeszklenie  ściany  zewnętrznej  wiaty  zaprojektowano  jako  przeszkloną  aluminiową ścianę

słupowo ryglową. Profile aluminiowe bez wkładek termoizolacyjnych, szklenie pojedyncze szybą

bezpieczną, nieprzezierną. Kolor profili biały. Parapety i profile zamykające aluminiowe w kolorze

białym.

Obliczenia statyczne witryny wykonano dla systemu Aluprof MB-SR50 N - ściana osłonowa słu-

powo-ryglowa  i  przyjęto  profile  słupów:  K431594X  Ix=136,51 cm4 Iy=28,30 cm4 oraz  rygli:

K432154X Iz=135,75 cm4 Iy=30,64 cm4. Można zastosować rozwiązanie równoważne pod wzglę-

dem statycznym i wykończeniowym. Wykazanie równoważności leży po stronie Wykonawcy.

5.4.8. Wykonanie pokrycia dachu.

Jako pokrycie dachowe przewiduje się zastosowanie dwuwarstwowego systemu pokrycia:

- papy polimero – bitumicznej podkładowej termozgrzewalnej na osnowie z tkaniny szklanej o grama -

turze nie mniej niż 200g/m2 

- papy polimero – bitumicznej wierzchniej termozgrzewalnej na osnowie z tkaniny szklanej j.w. z po -

sypką w kolorze grafitowym.

Papy zgrzewać kolejno warstwami na zakłady zgodnie z instrukcją producenta. Załamania pokrycia

papowego przy murkach attykowych łagodzić klinami - nie załamywać papy pod kątem prostym. Papę

wyłożyć na (górne) poziome i wewnętrzne pionowe powierzchnie attyki.

5.5. Obróbki blacharskie attyki wiaty wykonać z blachy cynkowo – tytanowej.

5.6. Odtworzyć  nawierzchnię  z  kostki  betonowej  w  istniejącym ukształtowaniu  spadków i  poziomów.

Przejście z wiaty do śluzy i dalej do budynku Szpitala wykonać jako bezprogowe umożliwiające trans-

port łóżka i wózka do przewożenia chorych.

5.7. Wzdłuż zewnętrznej ściany wiaty wykonać opaskę żwirową szerokości 50 cm. Opaskę wykonać na

podsypce piaskowej grub. 30cm. Na podsypce wyłożyć geowłókninę. Opaskę ograniczyć betonowym

obrzeżem chodnikowym 8x30 cm.

6. Uwagi.

6.1. Materiały wbudowywać zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej i instrukcjami technicznymi produ-

centów.

6.2. Używać materiałów i narzędzi dopuszczonych do ogólnego stosowania w budownictwie na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej.

6.3. Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami bhp, a w szczególności z Rozporządzeniem Mini-
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stra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykony -

wania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6.4. Należy zwrócić uwagę na:

• prowadzenie robót w użytkowanym obiekcie

• prowadzenie robót budowlanych w terenie gdzie występują czynne sieci uzbrojenia terenu

6.5. Roboty ziemne (wykopy) wykonywać wyłącznie ręcznie ze względu na występujące uzbroje-

nie terenu. Nie wyklucza się uzbrojenia terenu niewykazanego na mapie zasadniczej.

opracował:

Opole, czerwiec 2020r. arch. Henryk Witowski


