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OPIS TECHNICZNY 

 

1. DANE OGÓLNE  

Budynek stołówki o konstrukcji tradycyjnej, parterowy, częściowo podpiwniczony z 

dachem dwuspadowym.  

Remontowana stołówka znajduje się w we wschodnim skrzydle budynku. 

Przedmiotowe opracowanie ma na celu dostosowanie pomieszczeń stołówki do 

aktualnie obowiązujących przepisów  higieniczno-sanitarnych. 

 

2. STAN ISTNIEJĄCY 

Budynek szkoły wyposaŜony w instalację elektryczną z istniejącej sieci n/n, 

wodociągową z sieci wiejskiej, kanalizacyjną (odprowadzanie ścieków do 

bezodpływowego zbiornika), ogrzewanie z kotłowni lokalnej. 

Składowanie odpadów stałych w kontenerze na śmieci zlokalizowanym na zewnątrz 

obiektu na utwardzonym placu. 

 

3. FUNKCJA I PROGRAM UśYTKOWY PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI. 
 
3.1. Remontowana stołówka będzie pełnić dotychczasową funkcję t. j. 
przygotowywanie posiłków dla uczniów Szkoły. 
 

Wykaz pomieszczeń i ich powierzchni: 

PARTER: 

  1. Zmywalnia                                                  4.4 m2 

 2.  Magazyn naczyń         4.4 m2 

3. Kuchnia                           16,4 m2 

4. Jadalnia                                                     36,4 m2 

5.  Korytarz                                                     8.8 m2 

6.  Magazyn                                                    6,8 m2 

7.  Pom socjalne +WC                                      6,8 m2 

8.  Obieralnia warzyw, magazyn                        4,4 m2 

9. Korytarz         5,2 m2 



10. WC       2,1 m2 

11. Pom. przedszkola           32,1 m2 

12. Kotłownia            36,0 m2 

13. Korytarz             18,2 m2 

14. WC                                                        1,8 m2 

15. Korytarz      5,2 m2     

Razem parter                                            190,0m2 

 
 
4. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 
 

4.1. Roboty rozbiórkowe 
 
Przed przystąpieniem do robót remontowych naleŜy wyburzyć część ścianek 
działowych , rozebrać posadzki, zdemontować stolarkę okienną i drzwiową, wykuć 
otwory na nowo wprowadzane drzwi i okienko podawcze w istniejących ścianach. 
Ponadto w piwnicy z uwagi na likwidację jednych schodów w pomieszczeniach kuchni 
naleŜy wykuć otwór o wymiarach 90x 190cm – połączenie między sąsiadującymi 
otworami piwnicznymi. 
 

4.2. Ławy oraz stopy fundamentowe. 

Bez zmian 

4.3. Ściany fundamentowe. 

Bez zmian 

4.4. Ściany zewnętrzne: 

Bez zmian 
 

4.5. Ściany wewnętrzne: 
gr. 12cm: 

Ściany wykonane z cegły wapienno piaskowej kl. 75 o wymiarach 65x120x250mm na 

zaprawie cementowo – wapiennej marki „3”. 

Ściany będą obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym: 1÷1÷6 

kategorii III. 

4.6. Kanały wentylacyjne  

W istniejących kanałach sprawdzić ciąg, niedroŜne odgruzować i udroŜnić. 

Po doprowadzeniu do właściwego stanu dokonać przeglądu kanałów przez 

kominiarza, udokumentować protokołem kontroli. 



W pomieszczeniu jadalni, zmywalni i magazynu projektuje się nowe kanały 

wentylacyjne z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej marki 

„3” i klasie wytrzymałości 150. PowyŜej połaci dachowej z cegły klinkierowej na 

zaprawie j.w. 

Kanały wentylacyjne zakończone czapką kominową (czapka Ŝelbetowa gr. 7cm, 

beton B15, zbrojona siatką z drutu o8 co 8cm) z kapinosem min. 6cm.  

W pomieszczeniu WC dla personelu zainstalować wentylację mechaniczno – 
grawitacyjna (wentylacja mechaniczna załączana wraz z włączeniem światła).  
 
 
4.7. NadproŜa  
Zaprojektowano prefabrykowane nadproŜa Ŝelbetowe L – 19 typu N.  
NadproŜa zabetonować, minimalne oparcie nadproŜa na murze 12cm. 
 

4.8. Przesklepienie schodów do piwnicy 

Projektuje się płytę Ŝelbetową monolityczną grub 10cm, , wylewaną z betonu B20. 

Zbrojenie główne ze stali AII, rozdzielcze stal A0. Otulina zbrojenia 2cm.  

Oparcie płyty na dwuteownikach 140. 

  

4.9. Izolacje. 

Przeciwwilgociowa: 

      pozioma podposadzkowa – folia polietylenowa szeroka dwie warstwy 

Ocieplająca:  

Posadzka na gruncie (jadalnia): styropian FS 30 gr.10cm 

 

5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE. 

 

5.1. Tynki wewnętrzne 

Tynki istniejące – uszkodzone fragmenty skuć i wykonać ponownie, zdrapać starą 

farbę szczotkami drucianymi, nałoŜyć gładź gipsową. 

 Tynki nowo wykonywane --  cementowo - wapienne 1/1/6 kategorii III, gr. 1.5 cm 

wykończone gładzią gipsową. 



 W pomieszczeniu jadalni (nr 4) i korytarzu (nr5) projektuje się na istniejącej 

powierzchni ścian do wysokości 1,20m ułoŜenie tynku Ŝywicznego, z granulatu np. o 

nazwie handlowej marmolit lub innego o podobnych parametrach. 

Przy umywalkach i zlewozmywakach wyłoŜyć ściany do wysokości min. 2,00m 

płytkami ceramicznymi. W przygotowalni, WC z przedsionkami i pom. porządkowym 

ściany wyłoŜone do wysokości min. 2,00m płytkami ceramicznymi po całym 

obwodzie. PowyŜej płytek jak i pozostałe ściany i sufity w budynku otynkowane na 

gładko i pomalowane farbą emulsyjną łatwo zmywalną. 

 

5.2. Podłogi. 

W kuchni -- gres w wersji antypoślizgowej w gatunku I-wszym ,z cokolikiem 
wysokości 10cm przy połączeniu ściany z podłogą.  
W jadalni przewiduje się zastosowanie 2-ch kolorów płytek np. z kolekcji Opoczno 
Gres Fosille slate  krem i Opoczno Gres Fosille slate brąz lub innych firm o 
parametrach nie gorszych jak przywołane. 
Nadmienia się Ŝe połączenia ścian z podłogami winny być zaokrąglone (listwa z 
tworzywa sztucznego wklęsła). 
PodłoŜe pod posadzkę stanowić będzie nowo wykonana wylewka cementowa 
zbrojona matami z drutów stalowych (w jadalni), w kuchni wylewka 
samopoziomujaca grubości 5mm wykonana na istniejącej wylewce. 
Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem. 
W pomieszczeniu przedszkola projektuje się remont istniejącej podłogi drewnianej 
polegający na ułoŜeniu podkładu z płyt wiórowych OSB i paneli podłogowych na 
systemowym podłoŜu z pianki poliuretanowej. 
 

5.3. Parapety. 

Parapety przy otworach okiennych z konglomeratu, kolorystyka do uzgodnienia z 

inwestorem. 

 

5.4. Stolarka okienna i drzwiowa. 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna typowa drewniana, płytowa. 

Drzwi do WC z kratką nawiewną w dolnej części skrzydła.  

Okna systemowe z profili PCV dwuszybowe z nawiewnikiem współczynniku 

przewodności cieplnej u=1,1W/(m2K). 

Wszystkie okna stosowane w stołówce i jadalni winny umoŜliwiać stałe wietrzenie 

pomieszczeń przez górne skrzydła (górne skrzydła okien winny dać się otwierać z 



poziomu posadzki). Okna i drzwi zewnętrzne powinny ponadto posiadać odpowiedni 

współczynnik infiltracji powietrza. 

 

5.5. Malowanie wewnętrzne 

Farbami emulsyjnymi łatwo zmywalnymi po uprzednim zagruntowaniu ścian. 

Kolory pastelowe do uzgodnienia z inwestorem. 

 

5.6. Obróbki blacharskie. 

Nowo wykonany komin obrobić w poziomie dachu blachą grubości o.55mm, 

powlekaną w kolorze jak istniejące 

 

UWAGI KOŃCOWE 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonawca przedstawi do 

aprobaty proponowane do wbudowania materiały i ich kolorystykę, 

wskazując katalog wyrobów, próbki itp. W szczególności dotyczy to płytek 

ściennych i podłogowych, tynku Ŝywicznego, parapetów, farb.  

Brak takiej akceptacji skutkować będzie odmową odbioru robót. 

Roboty budowlane wykonywać pod ścisłym nadzorem osoby uprawnionej. 

Wbudowywane materiały winny posiadać atesty lub certyfikaty. 

Ponadto przy wykonywaniu robót naleŜy kierować się zasadami sztuki budowlanej 

oraz przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

 

 

 

 


