1. OPIS OGÓLNOBUDOWLANY.
1.1.

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

W ramach opracowania projektuje się remont schodów zewnętrznych przy głównym
wejściu do budynku istniejącej przychodni wraz z wykonaniem pochylni dla potrzeb
osób niepełnosprawnych oraz remont schodów zewnętrznych przy wejściu do
przychodni rehabilitacji działającej przy istniejącym budynku w miejscowości Zduńska
Wola przy ulicy Srebrnej 11, w którym zlokalizowany jest Samodzielny Publiczny Zakład
Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W chwili obecnej teren w obrębie którego projektuje
się remont schodów zewnętrznych wraz z pochylnią jest w całości utwardzony kostką
betonową.
Schody znajdują się w bardzo złym stanie technicznym.

Zdj. nr 1 - Widok wejścia głównego do budynku przychodni zdrowia przy ul. Srebrnej 11

Zdj. nr 2 - Widok wejścia głównego do budynku przychodni zdrowia przy ul. Srebrnej 11

Zdj. nr 3 - Widok wejścia do przychodni rehabilitacji działającej przy istniejącej przychodni
przy ul. Srebrnej 11

1.2.

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

Opracowanie to obejmuje projekt budowlany:
1) remontu schodów zewnętrznych przy głównym wejściu do budynku przychodni
Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w
Zduńskiej Woli Przy ul. Srebrnej 11 wraz z wykonaniem pochylni dla potrzeb
osób niepełnosprawnych;
2) remontu schodów zewnętrznych przy wejściu do przychodni rehabilitacji
działającej przy istniejącym budynku przychodni Samodzielnego Publicznego
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli Przy ul. Srebrnej 11.

2.

OPIS TECHNICZNY REMONTU SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZY WEJŚCIU
GŁÓWNYM

WRAZ

Z

WYKONANIEM

POCHYLNI

DLA

POTRZEB

OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Zakres robót związany z wykonaniem remontu schodów wraz z pochylnią dla
niepełnosprawnych będzie następujący:
•

zdjęcie istniejącego utwardzenia w obrębie remontowanych schodów oraz
projektowanej pochylni;

•

demontaż barierek przy istniejących schodach,

•

skucie płytek na istniejących schodach zewnętrznych,

•

skucie istniejących schodów betonowych wraz z murkami oporowymi,

•

wytyczenie schodów wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych,

•

zdjęcie

warstwy

humusu

wraz

z

wykonaniem

wykopów

wąsko

–

przestrzennych pod projektowane ściany oporowe;
•

wykonanie ścian fundamentowych/oporowych;

•

ułożenie warstw schodów zewnętrznych oraz pochylni;

•

montaż barierek i pochwytów;

•

wykonanie robót wykończeniowych.

Zaprojektowano remont schodów zewnętrznych polegający wykonaniu schodów
zewnętrznych
osób

z kostki betonowej wraz z wykonaniem pomiędzy biegami pochylni dla

niepełnosprawnych

oraz

połączenia

schodów

zewnętrznych

wspólnym

spocznikiem – zgodnie z załączonymi rysunkami dokumentacji projektowej.

Zaprojektowano pochylnię przeznaczoną do poruszania się osób niepełnosprawnych

przy użyciu wózków inwalidzkich. Pochylnia zewnętrzna bez przekrycia, wysokość
pochylni 87,5cm.
Zaprojektowano pochylenie o nachyleniu 6% i szerokości płaszczyzny ruchu 1,2m.
Pochylnia wyposażona obustronnie w poręcze; odstęp między poręczami 1,10m.
Teren przed pochylnią utwardzony.
Powierzchnia wolna poza polem otwierania skrzydła drzwiowego drzwi wejściowych do
budynku ma wymiar większy niż wymagane 1,5 x 1,5m.

Poręcze obustronne, wyposażone w pochwyty umieszczone na wysokości 0,75 i 0,90m
od płaszczyzny ruchu. Poręcze przed ich początkiem i za końcem zaprojektowano jako
przedłużone o 0,30m. Poręcze na przedłużeniach zabezpieczone przez zaokrąglenie.

Konstrukcja pochylni: konstrukcja betonowa, wierzchnia warstwa z kostki betonowej,
słupki oraz pochwyty pochylni zaprojektowano z rury okrągłej. Szczegóły wykonania
pochylni na złączonych rysunkach.

Wszystkie barierki pochylni zaprojektowano ze stali nierdzewnej.

