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OPIS TECHNICZNY

CZĘŚĆ I                              

2.  PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA:

Przedmiotem  opracowania  jest  budynek  nr  29  na  terenie  Wojskowego  Instytutu

Łączności.

Celem  niniejszego  opracowania  jest  ocena  stanu  technicznego  dachu  oraz

przedstawienie  możliwości  i  sposobu  przeprowadzenia  prac  remontowo  –  naprawczych.

W  związku  z  powyższym,  opracowanie  obejmuje  następujące  zagadnienia:  ogólne  dane

techniczne, technologię wykonania naprawy dachu oraz kolorystykę projektowanego pokrycia

dachowego.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA:

-  Umowa z Inwestorem.

-  Wizja lokalna – sierpień 2018r.

-  Obowiązujące akty prawne i normatywy.

4.  LOKALIZACJA BUDYNKU:

- Budynek nr 29 zlokalizowany jest  na terenie Wojskowego Instytutu Łączności w Zegrzu

Południowym, przy ul. Warszawskiej 22A.

- Budynek usytuowany jest  na terenie zamkniętym,  do którego prowadzą utwardzone place

manewrowe oraz drogi wewnętrzne.

- Na działce nie występują szkody górnicze.

- Nie występuje zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia dla użytkowników obiektu.

5.  OGÓLNE DANE TECHNICZNE:

- Budynek nr 29 pełni obecnie funkcję laboratorium

- Budynek wolnostojący, z 1 kondygnacą nadziemną (niepodpiwniczony)

- Długość budynku: 83,48m.

- Szerokość budynku: 9,50 m.

- Wysokość budynku: 4,64 m.

- Ściany zewnętrzne i wewnętrzne z cegły.

- Konstrukcja dachu – drewniana.

- Dach dwuspadowy, przekryty płytą dachową falistą (typu onduline).
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- Odprowadzenie wody opadowej za pomocą systemu rynnowego. Woda odprowadzana na 

poziom terenu.

- Kominy murowane z cegły pełnej na zaprawie.

- Stolarka okienna z PCV i drewniana.
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6.  EKSPERTYZA KONSTRUKCJI BUDYNKU I INSTALACJI:

6.1. Dane ogólne:

6.1.1   Podstawa opracowania:

Ekspertyzę opracowano jako załącznik do opracowania pt.: 

WYMIANA POŁACI DACHOWEJ ORAZ USZKODZONEJ WIĘŹBY DACHOWEJ

W BUDYNKU NR 29

na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym.

6.1.2. Materiały i badania wykorzystane przy opracowaniu ekspertyzy:

Ekspertyzę opracowano w oparciu o:

 - oględziny budynku, przeprowadzone w sirpniu 2018 roku,

 - istniejącą dokumentację w/w budynku,

 - informacje uzyskane od Zamawiającego,

 - obowiązujące normy i przepisy budowlane.

6.2. Wnioski:

W  oparciu  o  przeprowadzone  oględziny  zewnętrznych  elementów  budynku

i udostępnioną przez Zamawiającego dokumentację, stwierdza się:

• Wierzchnie pokrycie dachu z płyty falistej w stanie złym lub bardzo złym.

Liczne  uszkodzenia  i  dziury  w  powierzchni  dachu.  Powierzchnia  dachu  pokryta

licznymi wykwitami mchu oraz glonów.

Zdjęcie – stan dachu, liczne dziury.
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Zdjęcie – stan kalenicy.

Zdjęcie – stan dachu, zanieczyszczenie powierzchni.
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• Z informacji uzyskanych od Zamawiającego (brak możliwości inspekcji elementów

więźby  dachowej),  więźba  dachowa  wykonana  jest  ze  zbitych  ze  sobą  desek,

opartych na murłacie.

• Po demontażu pokrycia dachu, papy oraz deskowania należy dokonać oceny stanu

technicznego  więźby  istniejącej  dachowej  (osoby  odpowiedzialne  za  inspekcję

konstrukcji dachu: kierownik budowy oraz autor opracowania).

               Należy wymienić elementy tarcicy porażone działalnością owadów lub przegniłe.

• W  poprzednich  latach,  przy  robotach  budowlanych  związanych  z  przebudową

pomieszczeń na  cele  laboratorium w budynku  nr  29,   dokonano  inspekcji  części

więźby  dachowej.  Nie  stwierdzono  na  tamtą  chwilę   konieczności  wymiany

elementów konstrukcyjnych więźby dachowej. 

6.3. Zalecenia:

-  w  przypadku  stwierdzenia  w  czasie  przeprowadzanych  prac  pęknięć  lub  wad  ukrytych

w elementach nośnych, wykonawca robót zobowiązany jest zgłosić usterki Inwestorowi oraz

autorowi niniejszego opracowania.

- w przypadku uszkodzenia lub naruszania  elementów konstrukcyjnych  budynku w trakcie

przeprowadzanych prac wykonawca robót zobowiązany jest powiadomić w/w organy.

Wszelkie  prace  należy  wykonywać  zgodnie  z  zasadami  bezpieczeństwa  i  higieny

pracy ujętych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania  robót budowlanych  /DZ. U. Nr 47,

poz. 401/.
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7.  ZAKRES PRAC:

7.1. Prace wstępne:

Przed przystąpieniem do prac należy:

- Zgromadzić niezbędny sprzęt i materiały.

- Zamontować rusztowania.

- Wykonać niezbędne zabezpieczenia / daszki ochronne, uziemienia.

- Zorganizować stanowisko zaplecza budowy. 

-  Wyznaczyć  miejsce  składowania  materiałów  na  placu  budowy.  Materiały  rozbiórkowe

powinny  być  sukcesywnie  transportowane  do  kontenera  na  nieczystości  i  wywożone

w miejsce składowania odpadów.

- Demontaż elementów zamocowanych na dachu m. in.: instalacji odgromowej, itp. elementy.

7.2. Roboty demontażowe:

- Demontaż instalacji odgromowej.

- Rozebranie obróbek blacharskich z blachy (obróbki kominów i ścian, pas nad i pod  

   rynnowy, obróbki ogniomurów, itp.)

- Rozebranie rynien i rur spustowych z blachy.

- Demontaż pokrycia dachu z płyt falistych.

- Zerwanie starej papy i jej utylizacja.

- Demontaż deskowania.

7.3. Remont dachu:

-  Impregnacja  odsłoniętej  więźby  dachowej,  metodą  smarowania  preparatami  olejowymi

   (2 warstwy).

- Ocena stanu konstrukcji dachu oraz ewentualna wymiana porażonej więźby dachowej. 

- Przybicie do krokiew nowego deskowania (wcześniej zaimpregnowanego), gr. 2,5 cm,

- Montaż folii paroprzepuszczalnej i przybicie konrtłat o wym. 2,4 x 4,8 cm,

- Prostopadle do kontrłat montowanie łat, z rozstawem 25-30 cm, o wym. 5 x 4 cm,

-  Montaż impregnowanej płyty OSB o gr min. 24mm.

- Wykonanie pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm na rąbek

   podwójny w kolorze antracytu (RAL 7016 lub równoważny).

-  Montaż instalacji odgromowej (wg rys nr 3), wykonanie masztów na każdym z kominów o

    wys. min. 1m.
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7.4. Obróbki blacharskie:

- Montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej, gr. 0,55 mm.

- Montaż rur spustowych i rynien dachowych półokrągłych o śr.  15 cm z blachy stalowej

powlekanej, gr. 0,55 mm.

- Montaż wyłazu inspekcyjnego 0,70 x 0,70m. 

7.5. Prace porządkowe:

- Wykonawca zobowiązany jest  na bieżąco utrzymywać porządek na terenie prowadzonych

prac.  

- Montaż wcześniej zdjętych  instalacji odgromowej, wymiana wsporników oraz przewodów

poziomych z pozostawieniem elementów pionowych przy kominach.
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Przedmiot i zakres robót: 

Roboty dekarskie w bud. nr 29.

1)  Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  i  kolejność  realizacji

poszczególnych robót:

Zakres robót: Remont dachu budynku biurowego.                                                             

Kolejność realizacji robót: 

– Prace przygotowawcze.

– Ustawienie rusztowań.

– Roboty rozbiórkowe i demontażowe.

– Wykonanie nowych warstw dachowych.

– Montaż wcześniej zdemontowanych elementów (instalacji odgromowej, itp.).

– Prace porządkowe na terenie.

2) Wykaz istniejących obiektów na terenie:

• Budynek 29 - budynek laboratorium (objęty opracowaniem).

• Kompleks obiektów biurowo – wojskowych.

3)  Wskazanie  elementów zagospodarowania  terenu,  które  mogą  stwarzać  zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- Czynne linie elektroenergetyczne.

- Prace na wysokości.

4) Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót:

-  Zagrożenie  pożarem,  porażeniem  prądem (przy  obsłudze  elektronarzędzi  i  urządzeń

elektrycznych, przy likwidacji kolizji z sieciami elektroenergetycznymi). 

- Upadek z wysokości – zagrożenie obejmuje wszystkich pracujących w trakcie całego okresu

prowadzenia robót  budowlanych i branżowych.

-  Spadające  przedmioty –  zagrożenie  obejmuje  wszystkich  pracujących  w trakcie  całego

okresu prowadzenia robót  budowlanych i branżowych.

- Urazy podczas transportu i rozładunku na placu budowy materiałów zarówno przez dźwigi

jak i samochody samowyładowcze. Miejsce  występowania  zagrożenia:  drogi transportowe,

place składowe, strefa zasięgu pracy dźwigów i rozładunku bezpośrednio na miejscu montażu

/ wbudowania. 
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-  Urazy  przez  tnące  i  wirujące  elementy  maszyn  i  narzędzi  budowlanych -  miejsce

występowania zagrożenia: zasięg pracy danego urządzenia, ewentualnie rozszerzone o zasięg

oddziaływania  ubocznych skutków pracy urządzenia,  np.  lecące iskry,  odpryski betonu itp.

Czas wystąpienia: przez cały okres budowy, szczególnie podczas prac demontażowych, ciecia

betonu, cięcia elementów stalowych, itp.

- Możliwość urazów (głównie oparzeń) podczas prowadzenia prac spawalniczych - miejsce

wystąpienia zagrożenia: bezpośrednio miejsca spawania rozszerzone o zasięg oddziaływania

ubocznych skutków np. wysoka temperatura i lecące iskry. 

- Możliwość porażenia - przy  użytkowaniu różnego rodzaju urządzeń i narzędzi zasilanych

prądem elektrycznym. Miejsce wystąpienia zagrożenia: miejsce prowadzenia prac z użyciem

narzędzi zasilanych prądem elektrycznym.  Czas trwania zagrożenia: cały okres prowadzenia

prac.

5) Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych:

Przed rozpoczęciem robót teren budowy musi  zostać zagospodarowany w zakresie:

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych, 

-  urządzenia pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i socjalnych dla wykonawców robót, 

-  urządzenia składowisk materiałów i innych elementów.    

• Zagospodarowanie terenu budowy:

-  materiały,  sprzęt i inne przedmioty nie mogą być składowane na ciągach pieszych; drogi

komunikacyjne  dla  wózków  i  taczek  oraz  pochylnie,  po  których  dokonuje  się  ręcznego

przenoszenia ciężarów przygotować ze spadkami nie większymi niż 10%; przejścia i strefy

niebezpieczne  muszą być  oświetlone  i oznakowane znakami  ostrzegawczymi  lub  znakami

zakazu; 

Praca  na  wysokości: to  praca  wykonywana  na  powierzchni  znajdującej  się  na  wysokości

co najmniej  1,00 m nad poziomem podłogi / ziemi.  Do pracy na wysokości nie zalicza się

pracy na powierzchni, niezależnie do wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:

- osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej  1,5 m pełnymi  ścianami lub

ścianami  z  oknami  oszklonymi,                                

-  wyposażona  jest  w  inne  stałe  konstrukcje  lub  urządzenia  chroniące  pracownika  przed

upadkiem z wysokości. 

Na  powierzchniach  wzniesionych  na  wysokość  powyżej  1,00  m  nad  poziomem

podłogi / ziemi,  na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy,

lub  służących  jako  przejścia,  należy  zainstalować  balustrady  składające  się  z  poręczy
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ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej l,l0 m i krawężników o wysokości co

najmniej  0,15m.  Pomiędzy  poręczą  i  krawężnikiem  musi  być  umieszczona  w  połowie

wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie

osób. Jeśli  ze względu na rodzaj i  warunki wykonywania  prac na wysokości zastosowanie

balustrad  jest  niemożliwe,  należy  stosować  inne  skuteczne  środki  ochrony  pracowników

przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy. Prace

na wysokości muszą być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający pracownika

do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi. 

Przy pracach na:

- drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nie przeznaczonych na pobyt

ludzi, 

- na wysokości do 2m nad poziomem podłogi nie wymagających od pracownika wychylania

się poza obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała

grożącej upadkiem z wysokości, należy zapewnić, aby: 

- drabiny, klamry rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed

nie  przewidywana  zmianą  położenia  oraz  posiadały  odpowiednią  wytrzymałość  na

przewidywane obciążenie, pomost roboczy spełniał następujące wymagania: 

- powierzchnia  pomostu musi być  wystarczająca dla pracowników, narzędzi i niezbędnych

materiałów, 

- podłoga musi być pozioma i równa, trwale umocowana, 

-  w  widocznym  miejscu  pomostu  należy  umieścić  czytelne  informacje  o  wielkości

dopuszczalnego obciążenia.

Rusztowania  i  podesty  ruchome  wiszące  muszą  spełniać  wymagania  określone

odpowiednio  w odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach. Przy pracach na: słupach,

masztach,  konstrukcjach  wieżowych,  kominach,  konstrukcjach  budowlanych  bez  stropów,

także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na

wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy: 

-  przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji / urządzeń, na których mają

być wykonywane prace, w tych ich stabilność,  wytrzymałość na: przewidywane obciążenie

oraz  zabezpieczenie  przed  nie  przewidywaną  zmianą  położenia,  a  także  stan  techniczny

stałych  elementów  konstrukcji  lub  urządzeń  mających  służyć  do  mocowania  linek

bezpieczeństwa, 

 - zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,

sprzętu  chroniącego  przed  upadkiem  z  wysokości  jak:  szelki  bezpieczeństwa  z  linką
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bezpieczeństwa  przymocowaną  do  stałych  elementów  konstrukcji,  szelki  bezpieczeństwa

z pasem biodrowym,

-  zapewnić  stosowanie  przez  pracowników  hełmów  ochronnych  przeznaczonych  do  prac

na wysokości. 

Wymagania  ww.  dotyczą  również  prac  wykonywanych  na  pomostach,  podestach

i innych podwyższeniach, jeżeli rodzaj pracy wymaga od pracownika - wychylenia się poza

balustradę  lub  obrys  urządzenia,  na  którym  stoi,  albo  przyjmowania  innej  wymuszonej

pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości. Niedopuszczalne jest składowanie materiałów

bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej

niż określają to przepisy szczególnie. Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk

materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod

liniami  napowietrznymi  lub  w odległości  bliższej  od skrajnych  przewodów niż  określają

to przepisy szczególnie.

6)  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed  przystąpieniem do  realizacji

robót:

Przed przystąpieniem do realizacji robót kierujący budową musi wskazać:

-  Konieczność  stosowania  przez  pracowników  środków  ochrony,  indywidualnej,

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami, 

- sposób przechowywania  i przemieszczania  materiałów, wyrobów, substancji i preparatów

niebezpiecznych na terenie budowy, 

- wskazanie  środków technicznych  i organizacyjnych,  zapewniających  bezpieczną sprawną

komunikację,  umożliwiającą  szybką  ewakuację  na  wypadek  pożaru,  awarii  i  innych

zagrożeń, 

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych

do  prawidłowej  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych,  rozmieszczenie

urządzeń ppoż wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi  rozmieszczenie

sprzętu ratunkowego, 

-  rozmieszczenie  i  oznaczenie  granic  obszarów  wewnętrznych  i  zewnętrznych,  stref

ochronnych,  wynikających  z  przepisów  odrębnych,  takich  jak  strefy  magazynowania  i

składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, 

- strefy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego. 
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7)  Sposób  przechowywania  i  przemieszczania  materiałów,  wyrobów,  substancji  oraz

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy:

Materiały niebezpieczne  (np. rozpuszczalniki i podobne łatwopalne materiały) należy

przechowywać i przemieszczać zgodnie z zaleceniami producenta danego materiału. 

8) Środki  techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym

z wykonywania robót:

- Wszyscy pracownicy muszą posiadać świadectwo kwalifikacyjne  dla osób uprawnionych

do budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w odpowiednim

zakresie.

-  Osoby  dozoru  technicznego  muszą  posiadać  świadectwo  kwalifikacyjne  dla  osób

sprawujących  dozór  na  eksploatacją  i  budową  urządzeń,  instalacji  i  sieci

elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

-  Pracownicy pracujący na wysokości muszą być przeszkoleni i posiadać odpowiedni sprzęt

asekuracyjny  zgodnie  z  „Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003r.

W  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót

budowlanych„ spełniający wymogi normy PN-90 Z-08057 „Sprzęt ochronny chroniący przed

upadkiem z wysokości”.

-  Prace  na  czynnych  urządzeniach  elektroenergetycznych  wykonać  zgodnie

z  ”Rozporządzenie  Ministra  gospodarki  z  dnia  17.09.1999r.  w  sprawie  bezpieczeństwa

i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych”.

9)  Przechowywanie  dokumentacji  budowy  oraz  dokumentów  niezbędnych  do

prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych:

Dokumentacja budowy i inne w/w dokumenty, będą przechowywane w pomieszczeniu

wskazanym przez Inwestora. Dokumenty będą pod kontrolą Kierownika Budowy.
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CZEŚĆ II

Warszawa 10.08.2018r.

2. OŚWIADCZENIE:

                   

   Zgodnie  z  wymogiem  Prawa  Budowlanego,  Ustawa  z  dnia  07  lipca  1994r.,

niniejszym oświadczam, że projekt budowlany pt.:

WYMIANA POŁACI DACHOWEJ ORAZ USZKODZONEJ WIĘŹBY

DACHOWEJ W BUDYNKU NR 29 

W WOJSKOWYM INSTYTUCIE ŁĄCZNOŚCI

sporządzony  jest  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy

technicznej.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

mgr inż. arch. Paweł Kułakowski  St-83/85

- w spec. architektonicznej
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3. ZAŚWIADCZENIE – MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻ. BUDOWNICTWA

4.  STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
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