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NAZWA PROJEKTU : Budowa instalacji teletechnicznych i elekĘcznycho zľniana
sposobu użrytkowaniá pomieszczenia na serwerownię w
ramach progftlmu "Upowszechnienia świadczenia e-usfug w
ľamach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki
edukacyjnej na terenie woj. opolskiego"

ADRES Brzegul. ofiaľ Katynia 25, działka nr 37 4l l
Jednostka ewidencyjn a _ Bľzsg
obręb _ Centľum

INWESTOR: 7-esp ćft Szkół Medycznych
Brzeg ul. oťrar Yĺatyna 25

ośwĺadczenĺe na podstawie aľt.20 ust.4 ustawy Pľawo Budowlane

Niżej podpisani oświadczaj ą, Że pľojekt sporądzono zgodnie z obowipującymi
przepisami or az zasadatrti wiedzy technicznej .

Projekt dotyczy obiektu o prostej konstľukcji.
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sPIs ZAwARToŚcl

cząŚĆ oPIsowA

1'Spis zawartości.

2. Pľoj ekt zagospodaľow ania działki.
3 -4.Projekt architektoniczno-budowlany.
5_6.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

ARCHITEKTUTA I KONSTRUKCJA

1/2. Sytuacja

1/A. Serwerownia - inwentaryzacja i zmiana

1:500

l:50

INSTALACJE ELEKTRYCZNE _ CzĘŚĆ oPIsowA I RYsIJNKowA

3-12. Opis techniczny - instalacje teletechniczne.

1.Rzut piwnicy - plan sieci komputerowej

z.Rzttt parteru - plan sieci komputerowej

3.Rzut I piętľa _ plan sieci komputerowej

4.Rzut II piętra - plan sieci komputerowej

S.Wyposażenie szafy 42U _ plan sieci komputeľowej

6.Senverownia _ plan sieci komputeľowej

lĺE-4B.opis i obliczenia techniczne - dedykowana instalacjaelektryczna230 V zasilania
komputerów.

uE. Rzut parteru _ plan instalacji 230v zasilającej komputery
ZľB.RaLúI piętra - plan instalacji 230v zasilającej komputery
3/E. tkut II piętra - plan instalacji 230v zasilającej komputery
4/E. Plan instalacji 23av zasilającej komputery _ Tabl.TK
5/E. Plan instalacji 230 V zasilającej komputery _ Tabl.TK-p
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PROJEKT ZAG OSPODAROWANIA

l.0. Pľzedmĺot ĺnwesĘcjĺ.

1.l. Budowa instalacji teletechnicznych i elektrycznych, zmiana sposobu użýkowania
pomieszczenia na serwerownię w ramach programu "Upowszechnienia Świadczenia e-usfug w

ramach sieci wspďpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie woj'

opolskiego"
7 .Z'Lokalizacj a _ Br zeg ul. oÍi aľ Katynia 25, działka nr 3 7 4 l l .

2.0. Istnĺejący stan zagospodaľorvania dzialki.

2. 1 .Działka zabudowana budynkiem Zespołu Szkoł Medycznych.

2.2.Do budynków objętych opracowaniem doprowadzone są wszystkie niezbędne przyłącza i
instalacje.

3.0. Pľojektowane zagospodarorvanĺe dzialki - bez zmian.

4.0. Zestawienie powĺeľzchni _ bez zmian.

S.0.Dane infoľmacyjne cz! działka lub teren są wpisane do ľejestľu zabytków oraz czy
podlegają ochľonĺe na podstarr'ie ustaleń miejscowego planu zagospodaľowania
pľzestľzennego.

Budynek wpisany do ľejestru zabytków pod numeľem 226119\

6.0.Dane okľeślające wpýw elĺsploatacji górniczej na dzialkę lub teren - nie dotyczy.

7.O.Informacje i đane o chaľaktelze i cechach istnĺejących ĺ pnervidywanych zagľożeń dla
śľodowiska oraz hĺgĺeny i zdľorvĺa użytkownikórľ pľojektowanych obiektórry

budowlanych i ĺch otoczenĺa.

7.l.Inwestycja nie kwalifikuje się do pľzedsięwzięcia mogącego zľocząco oddziďywaó na

środowisko.
7.2.Inwestycja nie będzie powodowaó zagroŻeh (ponad dopvszczalne normy) dla higieny i
zdrowia użytkowników i otoczenia.

8.O.Obszaľ oddziaĘwania obiektu - nie występuje.

Projektowana inwesĘcj arealizowana jest wewnątrz istniejącego obiektu i nie będzie
oddziaływaó na jego zevłnąfiz.
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9.0.Inne konieczne dane - bľak.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

l.0.Pľzedmiot inwestycj ĺ.

l.l.Budowa instalacji teletechnicznych i elektrycznych, zmiana sposobu użýkowania
pomieszczenia na serwerownię w ramach programu "Upowszechnienia świadczenia e_usfug w
ramach sieci wspóĘracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na teľenie woj.
opolskiego"
Zmĺenia się lokalizację senveľowni, która zostaje pľzeniesĺona do piwnĺc. Pomieszczenie
doĘchczas planowane na senweľownię zostanie vrykoľzystane do innych celów.
l .Z'Lokalizacj a _ Br zeg u l. o fiaľ Katyni a 2 5, działka nr 3 7 4 / l .

2.O.Stan istniejący. Ocena stanu technĺcznego.

2. l.Budynek objęty opracowaniem wykonany został w technologii tradycyjnej.
Z.Z.Budynek wyposażony jest w instalacje wodno_kanalizacyjną, gÍzewczą, elektryczną.
Z.2Planowana inwestycja nie spowoduje zmian obciýefi, nie naruszy istniejących elementów
konstrukcyj nych budynku.
2.3'Pomieszczenia w budynlĺu nadają się do wykonania projektowanych instalacji zgodnie z
projektem w tym do zmiany sposobu użytkowania jednego z pomieszczeń na serwerownię.
Pomieszczenie to spďnia wymagania w zakresie powierzchni i wysokości, niezbędne
instalacje, w tym klimatyzacja zostaną wykonane zgodnie zinstalacyjną częścią projektu.

3.O.Pľzeznaczenie obiektu i pľojekton'any pnogľam uĘtkowy (zrvięlĺszenie powieľzchni
uź.ytkowej)

3. l.Przeznaczenie - bez zmian.

3.2.Progľam użytkowy zmiana pomieszczenia pomocniczego na seľwerownię
zlokalizowanego w piwni cy.

O.l.Serwerownia 8,07 m2

4.0.Chaľaktelystyczne parametly techniczne.

4 . I .Zestawieni e powierzchni - pozo staj e b ez zmian.
4. 2.Kubatuľa _ pozost aje bez zmian.

S.0.Forma archĺtektoniczna i funkcj a.

5. 1 .Foľma architelĺtoni czna _ bez zmian.
5.2.Funkcja -bezzmian

ó.O.Układ konstrukcyjny _ bez zmian.
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7.O.Rozwiązania konstľukcyj no_materialowe - znriany

7.1.Zamurowanie istniejącego przejścia miedz'y pomieszczeniem istniejącym i planowanym
pomieszczeniem serwerowni ścianą murowaną z materiafu ceramicznego gr. t2 -24 cm.
7 '2.Draĺll antywłamaniowe o szerokości w świetle ościeżnicy min. 110 (min. 80 cm) cm i
wysokości w świetle ościeżnicy min. 200 cm.

7.3.Elementy wykończeniowe - specjalistycznawykładzina elektrostaýczna do seľwerowni.

8.0.Elementy wyposażenĺa budowlano_ĺnstalacyj nego.

8. 1 . Instalacj a teletechniczna w g instalacyjnej części projektu.

8.2.Instďacja elektryczna 230 V zasilania komputerów wg instalacyjnej części projektu w
oparciu o istniejącą instalacje.

9.0.WpĘw na środowisko ĺ jego wykoľzystanĺe oÍaz na zdrorvĺe ludzi i obiekty sąsĺednie.

9.l.Zapotrzebowanie i jakość wody - bez zmian.
9. 2. Sposób odprowadzenia ścieków socj alno_bytowych i technologicznych _ bez zmian.
9.3'Emisja zanieczyszczeń, zapachów, pyłowych i pĘnnych -bez zmian'
9.4.Rodzaj i ilośó wýwarzanych odpadów _bezzmian.

9.5.Emisja hałasu, wibracji i promieniowania _bezzmian.

1 0.0.Ch aľakterystyka cnergeĘczna - bez zmian.

ll.0.Waľunkí ochrony p.poż. _bezzmian.

1 1 . 1 .Warunki ochrony pożarowej pozostają bez zmian pod warunki em , że przejścia kabli do
ewentualnych innych strefpożarowych zostaną wykonane i zabezpieczone zgodnie z projektem
w części instalacyjnej. Ewentualne przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
pľzeciwpożaľowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E D wymagana dla tych
elementów.
1 1 . 2.Kateg ona zagrożenia ludzi dla budynku pózostaj e bez zmian.
1 1 . 3.Klasa odporności pożarowej budynlo _ bez zmian.
11'4.Dĺogi ewakuacji - bez zmian.
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INFoRMACJA DoTY cZĄCABEzPmCzEŃsTwA I ocHRoNY zDRowIA

Nazwa : Budowa instalacji teletechnicznych i elektrycznych, zmiana sposobu użýkowania
pomieszczenia na senľeľownię

Adres : Brzegul. ofiar Katynia 25, działkanr 374ll

Inwestor : Zespoł szkďMedycznych
Brzeg ul. ofiaľ Katynia2í
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1.O.Dane ogólne.
1.l.Nazwę i adres obiektu budowlanego.

Budowa instalacji teletechnicznych i elektrycznych, zmiana sposobu użytkowania
pomieszczenia na serwerownię w budynku Zespofu Szkoł Medycznych
Brzegul. ofiaľ Katynia 25, działkaĺlr 374ll

1.2.Imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres.

Zespoł szkď Medycznych
Brzegul. oÍiar Katynia 25

1.3.Imię i nazwisko oraz adres pľojektanta, sporządzającego informację.
mgr inz. arch. Leszek Pastuszka
Brzeg ul. Księdza Popiďuszki 2616

2.0.Część: opisowa.
Z'l.Zak<res robót dla całego zamierzenia buđowlanego oÍazkolejność realizacjiposzczególnych
obiektów.
Budowa instalacji teletechnicznych i elektrycznych, zmiana sposobu użýkowania
pomieszczenia na senľerownię'
Ż'2.Wykaz istniejących obielĺtów buđowlanych'
Na działce znajduje się budynek objęty opracowaniem.
2.3.Wskazanie elementőw zagospodaľowania działki lub teľenu, które mogą stvłarzać
zagľożenie bezpieczeństwa i zdľowia ludzi - brak.
2.4.Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożnń występujących podczas reďizacji robót
budowlanych, okľeślające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia - bľak
w rozumieniu przepisow rozporządzenia w sprawie infoľmacji dotyczącej bezpieczetlstwa i
ochľony zdrowiaoraz planu bezpieczehstwa i ochrony z.drowia.
2.S.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników prued przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych _ nie doĘczy.
2.6.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w stľefach
szczególnego zagĺożenla zdrowia lub w ich sąsiedawie, w tym zapewniających bezpieczną i
sprawną komunikacją umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaľu, awarii i innych
zagľożeń - nie dotyczy.
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