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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
N a z w a z a d a n i a: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZESPOŁU
SZKÓŁ NR 2 IM. UNII EUROPEJSKIEJ
W RYPINIE NA POTRZEBY KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO
I n w e s t o r:
Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa11, 87-500 Rypin
A d r e s o b i e k t u: Rypin dz. nr 1509/7
Obręb: 0001 Rypin
Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:
 CPV 45000000-7 Roboty budowlane
 CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
 CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
 CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
 CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
 CPV 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 CPV 45311000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Opracował:

inż. Bartosz Pesta
upr. nr KUP/0032/ZOOK/12
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

Rypin, 2018 Kwiecień
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SPIS ZAWARTOŚCI
1. Spis zawartości
2. Planowane zagospodarowanie terenu
3. Opis architektoniczno-budowlany do programu funkcjonalnoużytkowego
4. Rysunki koncepcyjne:
- Planowany schemat dotyczący trzech powtarzalnych kondygnacji
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OZNACZENIA
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Część budynku podlegająca rozbudowie
Część budynku podlegająca przebudowie
Istniejąca szkoła
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Wewnętrzna sieć wodociągowa
do przebudowy

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZESPOŁU
SZKÓŁ NR 2 IM. UNII EUROPEJSKIEJ
W RYPINIE NA POTRZEBU KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO
Rypin, dz. nr 1509/7
Obręb: 0001 Rypin
Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto

Planowane zagospodarowanie terenu
- koncepcja
skala

1 : 500

Projektant:

04.2018 Opracował:
Ark. 3
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OPIS TECHNICZNY
Do projektu architektoniczno – budowlanego
1. Dane ogólne
1.1

Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Przedmiotem zamówienia jest planowana rozbudowa i przebudowa Zespołu
Szkół nr 2 w Rypinie przy ul. Dworcowej 11. Planowany budynek dobudowany do
istniejącego budynku szkolnego jako obiekt III-kondygnacyjny (tj.:parter, I piętro,
II piętro), niepodpiwniczony, z dachem płaskim dwuspadowym.
Obiekt o funkcji użyteczności publicznej przeznaczony do zajęć
praktycznych kształcenia zawodowego.

1.2 Przeznaczenie i program użytkowy
Obiekt przeznaczony jest do zajęć praktycznych kształcenia zawodowego.
W tym celu na każdej z trzech powtarzalnych kondygnacji zaplanowano: trzy sale
praktycznej nauki zawodu, komunikację, WC damski i męski oraz przebudowę
istniejącej przyległej sali dydaktycznej w celu utworzenia komunikacji. Dodatkowo
na parterze należy przewidzieć WC dla osób niepełnosprawnych.
Dostęp do planowanej rozbudowy poprzez istniejące ciągi komunikacyjne.
Należy zapewnić
uzgodnienia dokumentacji projektowej: ppoż.
i higieniczno-sanitarne.
1.3 Dane liczbowe







Powierzchnia zabudowy planowanej rozbudowy
Powierzchnia użytkowa planowanej rozbudowy
Powierzchnia użytkowa planowanej przebudowy
Kubatura planowanej rozbudowy
Liczba kondygnacji
Wysokość budynku

ok. 194,0 m²
ok. 489,0 m²
ok. 153,0 m3
ok. 2200,0 m2
3
dostosowana
do
istniejącego obiektu
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2.

Planowany zakres prac budowlanych

2.1 Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne
Ławy fundamentowe – żelbetowe monolityczne
Ściany fundamentowe zewnętrzne – murowane, dwuwarstwowe składające się
z bloczków betonowych i styropianu
Ściany
zewnętrzne
–
murowane,
dwuwarstwowe
z bloczków z wapienno-piaskowych i styropianu

składające

się

Ściany konstrukcyjne wewnętrzne – murowane z bloczków wapienno-piaskowych
Ścianki działowe – murowane z bloczków wapienno-piaskowych
Stropy – żelbetowe monolityczne lub prefabrykowane
Nadproża i podciągi – żelbetowe monolityczne lub prefabrykowane
Rdzenie – żelbetowe monolityczne
Wieńce – żelbetowe monolityczne
Pokrycie dachu – papa termozgrzewalna
Ocieplenie dachu – wełna mineralna

2.2 Podstawowe roboty wykończeniowe
Tynki wewnętrzne – tradycyjne cementowo-wapienne lub gipsowe, maszynowe,
gładzone
Ściany pom. łazienek, pom. porządkowych – płytki ceramiczne do wys. hmin.=2,0m
Posadzki – terakota lub płytki ceramiczne (gress)
Wykończenie ścian wewnętrznych – malowanie farbą emulsyjną i olejną
Stolarka wewnętrzna drzwiowa – drzwi płytowe lub drewniane
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Parapety wewnętrzne – z tworzywa sztucznego
Tynki zewnętrzne – systemowa masa tynkarska akrylowa barwiona gr. 2mm
baranek i malowana farbą fasadową silikonową
Stolarka:  okna PCV
 do przełożenia 9 sztuk okien (z części podlegającej
przebudowie do planowanej rozbudowy)
Obróbki blacharskie – z blachy stalowej powlekanej
Rury i rury spustowe – system rynnowy z blachy stalowej powlekanej

3. Wyposażenie instalacyjne
Obiekt będzie wyposażony w instalacje:
 elektryczne,
 teletechniczne,
 sanitarne (wod-kan, c.o., wentylacji),
 instalację odgromową,
 instalację alarmową (na parterze)

4. Zagospodarowanie terenu
Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy przebudować
wewnętrzne sieci: ciepłowniczą, wodociągową i energetyczną na warunkach
i w uzgodnieniu z gestorami sieci.
Należy przewidzieć i urządzić zieleń oraz chodniki przy planowanej
rozbudowie.
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5. Informacje dodatkowe
 Inwestor zobowiązany jest uzyskać: decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego i warunki na przebudowę sieci od gestorów,
 System inwestycji „zaprojektuj i wybuduj”,
 Projektant
przedstawi
do
zatwierdzenia
Inwestorowi
koncepcję
architektoniczno-budowlaną budynku w początkowej fazie jego projektowania
celem wypracowania optymalnego rozwiązania oczekiwanych parametrów
funkcjonalno-użytkowych,
 Gotowy projekt budowlany winien być sporządzony w sposób profesjonalny
i kompletny pod względem uzgodnień, tak aby bez poprawek, uzupełnień
i dodatkowych czynności przy dokumentacji uzyskać stosowne pozwolenie na
budowę,
 Przed wyborem kolorystyki i typu materiałów Wykonawca przedstawi
Inwestorowi stosowny wzornik celem uzgodnienia,
 Projekt budowlany wymaga akceptacji inwestora i uzgodnień ppoż.
i higieniczno-sanitarnych,
 Wykonawca przed sporządzeniem dokumentacji projektowej musi dokonać:
sprawdzenia nośności podłoża gruntowego, wykonać inwentaryzację
budowlaną obiektu, zieleni i terenów utwardzonych w zakresie niezbędnym
do realizacji projektu (w tym instalacji budowlanych i ewentualnych urządzeń
technologicznych),
 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić mapę do celów projektowych,
 Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany z należytą starannością
zadbać o ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej
i prywatnej. Na Wykonawcę spada obowiązek naprawy lub odtworzenia na
swój koszt uszkodzeń i zniszczeń powstałych w związku z zaniedbaniem,
niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego,
 Cały obiekt powinien spełniać wymogi przewidziane dla obiektów szkolnych
w zakresie komunikacji, oświetlenia dziennego i sztucznego pomieszczeń oraz
wentylacji dostosowanej do funkcji pomieszczeń,
 Należy sporządzić i dostarczyć inwestorowi przedmiar robót,
 Wyposażenie technologiczne poza zakresem inwestycji.

PLANOWANY RZUT - KONCEPCJA
Schemat dotyczy 3-ech powtarzalnych kondygnacji nadziemnych (tj. parter, I piętro, II piętro)
skala 1:100
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5

WC MĘSKI

6

ok. 7,8m²

KLATKA SCHODOWA
(BEZ ZMIAN)

WC DAMSKI

ok. 7,8m²

SALE DYDAKTYCZNE

1

KOMUNIKACJA

SALA DYDAKTYCZNA I

ok. 42,0m²

4

KOMUNIKACJA / HALL

ok. 23,0m²
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WĘZEŁ
HIGIENICZNO-SANITARNY

UTWORZENIE KOMUNIKACJI
W MIEJSCU SALI DYDAKTYCZNEJ

ok. 17,0m²

PLANOWANE ŚCIANY

ISTNIEJĄCE ŚCIANY

2
ok. 47,0m²

SALA DYDAKTYCZNA II

3

SALA DYDAKTYCZNA III

ok. 35,0m²
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PRZEBUDOWA SALI
DYDAKTYCZNEJ

ok. 34,0m²

POW. ZABUDOWY PLANOWANEJ ROZBUDOWY..........ok. 194,0 m²
POW. UŻYTKOWA PLANOWANEJ ROZBUDOWY..........ok. 489,0 m²
POW. UŻYTKOWA PLANOWANEJ PRZEBUDOWY....... ok. 153,0 m²
KUBATURA PLANOWANEJ ROZBUDOWY ................ ok. 2 200,0 m³

PLANOWANA
ROZBUDOWA

PLANOWANA
PRZEBUDOWA
PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Wybickiego 19 lok 57, 87-300 Brodnica
tel: 603 401 006 e-mail: projektowaniepesta@poczta.fm
Tytuł rysunku:

PLANOWANY RZUT - KONCEPCJA
Schemat dotyczy 3-ech powtarzalnych kondygnacji
nadziemnych (tj. parter, I piętro, II piętro)
Opracował: upr. nr KUP/0032/ZOOK/12 Podpis

Data

Branża:

spec. konstrukcyjno-budowlana

Bartosz Pesta

04.2018

Obiekt:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZESPOŁU

Architektura
Skala:

1:100

SZKÓŁ NR 2 IM. UNII EUROPEJSKIEJ
W RYPINIE NA POTRZEBY KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO
Lokalizacja:

Rypin dz. nr 1509/7
Obręb: 0001 Rypin
Jednostka ewid.: 041201_2 Rypin miasto

Nr rysunku:
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