modernizacja (przebudowa) z częściową adaptacją i termomodernizacją
budynku mieszkalno-użytkowego Warsztatów Terapii Zajęciowej, Olsztyn ul. Bałtycka 45
działki nr 110, 90/6, 90/2, 79/6 obręb nr 38
projekt wykonawczy - technologia ETAP II

OPIS TECHNICZNY
1.

INWESTOR
Gmina Olsztyn
ul. Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn

2.

AUTOR PROJEKTU
„Studio-Projekt” Autorska Pracownia Architektoniczna s.c.
Ryszard Bąk Anna Mikulska-Bąk Piotr Mikulski-Bąk
10-164 Olsztyn, ul. Jodłowa 7a, tel.: 89 527 0383, faks: 89 512 0778
www.spapa.pl , e-mail: pracownia@spapa.pl

3.

PODSTAWA OPRACOWANIA
3.1. Umowa z Inwestorem nr 180/09/09/2015/02 z dnia 14.09.2015 r.;
3.2. Projekt koncepcyjny i budowlany budynku wykonany w 2016 r. przez „Studio-Projekt” Autorską
Pracownię Architektoniczną S.C. Ryszard Bąk Anna Mikulska-Bąk Piotr Mikulski-Bąk, 10-164 Olsztyn,
ul. Jodłowa 7A
3.3. Wizja lokalna w terenie;
3.4. Normy i przepisy budowlane.

4.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest kompleksowy wielobranżowy projekt budowlany „Modernizacji
(przebudowy) z częściową adaptacją i termomodernizacją budynku mieszkalno-użytkowego Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 45, - wersja II”. Warsztaty terapii Zajęciowej prowadzone
są przez Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie technologii budynku wraz z wyposażeniem.

5.

LOKALIZACJA
Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 110, 90/6, 90/2, 90/3, 79/6 obr. 38 w Olsztynie przy ul.
Bałtyckiej 45, stanowiących własność Gminy Olsztyn, nad jeziorem Sukiel. Działka przylega do ulicy
Bałtyckiej.

6.

STAN ISTNIEJĄCY
Obecnie w budynku jest prowadzona działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w formie warsztatów.
Ze względu na katastrofalny stan techniczny obiektu planowany jest kompleksowy remont połączony z
termomodernizacją. Prowadzona w budynku działalność pozostanie i będzie dalej prowadzona po
zakończeniu inwestycji.
W wydzielonym niewielkim fragmencie budynku mieszczą się pomieszczenia użytkowane przez Radę
Osiedla Likusy.

7.

DANE OGÓLNE BUDYNKU PO PRZEBUDOWIE
Dane ogólne budynku istniejącego:
7.1. Ilość kondygnacji nadziemnych
7.2. Ilość kondygnacji podziemnych
7.3. powierzchnia zabudowy
7.4. powierzchnia użytkowa
7.5. Kubatura

- 2 kondygnacje nadziemne (parter + poddasze)
- 1 kondygnacja
- 996,24 m2
- 1.694,76 m2
- 7.7210,00 m3
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7.6. Instalacje w budynku - instalacja wody zimnej, wody ciepłej, c.o., gazu, elektryczna, wentylacji
mechanicznej nawiewno-wyciągowej z odzyskiem ciepła.

8.

OPIS ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH BUDYNKU
Sale zajęć tematycznych znajdują się na parterze i w kondygnacji poddasza. Oprócz sal zajęć w budynku
znajduje się sala gimnastyczna, siłownia, zespół pomieszczeń fizykoterapii, zespół szatni i pomieszczeń
sanitarnychdla użytkowników.
Dla personelu przewidziane jest odrębne pomieszczenie z wydzieloną, niezależną toaletą.

9. TECHNOLOGIA BUDYNKU
Funkcja budynku po przebudowie pozostaje bez zmian. W budynku prowadzone są zajęcia dla osób
niepełnosprawnych z różnym stopniem niepełnosprawności. Zajęcia odbywają się przez 8 godzin
dziennie w poszczególnych pracowniach, w grupach sześcioosobowych lub siedmioosobowych.
Łącznie w budynku znajduje się 11 pracowni, w których może przebywać około 70 podopiecznych.
Żywienia na miejscu nie przewiduje się.
Zatrudnienie (łącznie 14 etatów):
- 11 osób (pełen etat)
- instruktorzy
- 1 osoba (pełen etat)
- kierownik placówki
- 1 osoba (1/2 etatu)
- psycholog
- 1 osoba (1/2 etatu)
- logopeda
- obsługa basenu i fizykoterapii - 1 osoba (pełen etat)
- firma zewnętrzna na zlecenie
- masażysta
- firma zewnętrzna na zlecenie.
- sprzątanie
Na poddaszu znajdują się trzy mieszkania funkcyjne, pozwalające na przystosowanie osób
niepełnosprawnych do samodzielnego życia i mieszkania przez okres około 1 roku.

opracowała:
mgr inż. arch Anna Mikulska Bąk
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WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ
PIWNICA ETAP II
pom.sprzątaczek (POM.NR. 01.9)
nr.
28

wyposażenie
szafki 30x49

szt.

74

153 basen 60x60 z szafką wiszącą na środki czystości + kran ze złączką

1

47

umywalka nablatowa

1

47a

zlewozmywak

1

48

szafka podblatowa

1

W.C. (POM. NR. 01.12)
nr.

wyposażenie

szt.

5

lustro dla niepełnosprawnych

1

16

dozownik mydła w płynie

1

23

naścienny kosz na śmieci

1

154

natrysk w poziomie posadzki 150x100

1

156 miska/wc dla niepełnosprawnych

1

157 umywalka dla niepełnosprawnych

1

206 podajnik papieru toaletowego

1

207 suszarka do rąk

1

208 siedzisko prysznicowe dla niepełnosprawnych

1

szatnia (POM. NR. 01.18)
nr.
28

wyposażenie
szafki ubraniowe 30x49

szt.

15

PARTER ETAP II
pracownia pomocnicza (POM.NR. 1.4)
nr.

wyposażenie

szt.

1

stół warsztatowy 160x100

1

2

okap

1

4

zlew na szafce

1

20b regał metalowy z półkami z HDF

3

pracownia obróbki drewna (POM.NR. 1.5)
nr.

wyposażenie

szt.

6

fotel obrotowy

1

7

biurko 120x80

1
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pracownia obróbki drewna (POM.NR. 1.5)
nr.

wyposażenie

szt.

8

laptop z ekranem dotykowym

1

9

krzesło na 4 nogach, bez podłokietników, rama lakierowana proszkowo,
sklejkowe siedzisko i oparcie, wym. 49x50, wys. siedziska h=46,0 cm

6

10

stół 100x100 z grubym blatem drewnianym

3

11

stół warsztatowy z 3 szafkami ( 3x4 szyflady ) 223x60x h=89 cm

1

12

szlifierka taśmowa 40x70 (na wyposażeniu)

1

14

piła tarczowa ( na wyposażeniu WTZ )

1

20

regał metalowy z półkami z HDF 120x45x h=200 cm

2

szafa częściowo zamknięta ( dół z drzwiami uchylnymi, góra z półkami) 80x44,5
148b h = 219

150 szafa na dokumenty zamykana na klucz 100x44,5 h = 183,9 cm
22

wieszaki z przegródkami - 75x50 h=135 cm, z podwójnym wieszakiem w każdej
przegródce, korpus z płyty wiórowej laminowanej, tył korpusu z płyty HDF

3
1
2

umywalka z szafką podwieszaną, dwie szuflady z funkcją cichego domykania,

123 umywalka ceramiczna 55x43 z otworem na baterię w środku, szafka wym.
54x42,2x62cm

1

strugnica stolarska- wymiary: 60(74) x 180,5(194,5) gr. blatu 85 mm, wysok.

206 robocza 900 mm, + akcesoria dodatkowe ( 2 szafki, docisk szybkomocujący,
zestaw imaków)

1

-przenośny odciąg z filtrem i zasobnikiem do trocin do podłączenia dwóch

w.d. urządzeń

-odkurzacz przemysłowy

pracownia pomocnicza (POM.NR. 1.8)
nr.

wyposażenie

szt.

21

umywalka nablatowa z ceramiki sanitarnej , okrągła 400x400x180 mm + blat
50x230 cm z lakierowanej płyty MDF z obrzeżami zabezpieczonymi taśmą PCV/
ABS ( lub z konglomeratu )

2

22

wieszaki z przegródkami - 75x50 h=135 cm, z podwójnym wieszakiem w każdej
przegródce, korpus z płyty wiórowej laminowanej, tył korpusu z płyty HDF

2

pracownia metalowo-elektryczna (POM.NR. 1.9)
nr.

wyposażenie

szt.

6

fotel obrotowy

1

17

biurko 140x80

1

8

laptop z ekranem dotykowym

1

9

krzesło na 4 nogach, bez podłokietników, rama lakierowana proszkowo,
sklejkowe siedzisko i oparcie, wym. 49x50, wys. siedziska h=46,0 cm

6

10

stół montażowy z grubym blatem drewnianym 100x100

3

11

stół warsztatowy z 3 szafkami ( 3x4 szyflady ) 223x60x h=89 cm

1

12

szlifierka taśmowa 40x70 ( w zasobach WTZ )

1

150a szafa na dokumenty zamykana na klucz 100x44,5 h = 219 cm

1
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pracownia metalowo-elektryczna (POM.NR. 1.9)
nr.

wyposażenie
szafa częściowo zamknięta ( dół z drzwiami uchylnymi, góra z półkami) 80x44,5

148b h = 219

szt.

5

18

kowadło ( w zasobach WTZ ) + pień o podstawie kwadratowej do kowadeł
75-150 kg (wys. 500 mm/płaszczyzna górna 450 mm)

1

19

stół spawalniczy z wyciągiem podblatowym

1

20b regał warsztatowy - metalowy z półkami z HDF 100x45x h=200 cm

2

w.d. -zaginarka dekarska z nożem krążkowym do cięcia blachy w pasy i dogniatarką
rolkową

pracownia poligraficzno-introligatorska (POM.NR. 1.10)
nr.

wyposażenie

szt.

6

biurowy fotel obrotowy z regulacją wysokości i oparcia

1

8

laptop z ekranem dotykowym

1

17

biurko 140x80

1

stół roboczy 240x120

1

krzesło na 4 nogach, bez podłokietników, rama lakierowana proszkowo,
sklejkowe siedzisko i oparcie, wym. 49x50, wys. siedziska h=46,0 cm

6

24

szafa biurowa- 100x44,5 h = 219 cm - korpus z płyty meblowej 18,0 klasy E1,
obustronnie melaminowanej

4

25

drukarka (urządzenie wielofunkcyjne)

1

26

przeszklona witryna ekspozycyjna - szafa z drzwiami szklanymi, uchylnymi wym. 80x44,5 h=219 cm,

3

132
9

150 szafa na dokumenty zamykana na klucz 100x44,5 h = 183,9 cm
123

umywalka z szafką podwieszaną, dwie szuflady z funkcją cichego domykania,
umywalka ceramiczna 55x43 z otworem na baterię w środku, szafka wym.
54x42,2x62cm

151 blat roboczy pod drukarkę 60x160
kserokopiarka - druk, ksero, skan (kolor), 2 kasety na papier, podstawa na
179b kółkach, dwustronny podajnik dok., duplex, karta sieciowa, podajnik boczny

1
1
1
1

- termobindownica
- wytłoczarka do liter
- bindownica
w.d. - gilotyna do cięcia papieru
- laminarka
- zszywacz do papieru
pokój kierownika (POM.NR. 1.13)
6

fotel obrotowy

1

8

laptop z ekranem dotykowym

1

9

krzesło na 4 nogach, bez podłokietników, rama lakierowana proszkowo,
sklejkowe siedzisko i oparcie, wym. 49x50, wys. siedziska h=46,0 cm

1

29

biurko 180x80

1

29a

kontener mobilny szer. 43cm, gł. 60 cm, wysokość = 57,0 cm

1
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pokój kierownika (POM.NR. 1.13)
kserokopiarka - druk, ksero, skan (kolor)
2 kasety na papier, podstawa na kółkach, dwustronny podajnik dok., duplex,
karta sieciowa, podajnik boczny

1

75

szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi - 80x44,5 h = 146,9

3

34

fotel

1

35

sofa

1

36

stolik kawowy niski 140x75x h=43

1

179b

150 szafa na dokumenty zamykana na klucz 100x44,5 h = 183,9 cm

1

175b szafa ubraniowa 80x44,5 h = 183,9 z drzwiami płytowymi, uchylnymi

1

komunikacja (POM.NR. 1.14)
nr.

wyposażenie

szt.

174

dystrybutor na wodę

1

116

sofa 92x212 wys. siedziska 46,0 cm

1

15

tablica korkowa wdł. rysunków

1

pomieszczenie pomocnicze (POM.NR. 1.15)
nr.

wyposażenie

szt.

52

komora natryskowa do szkliwienia z pochłaniaczem elektr. o wydajności 1400
m3/h, z wymiennym filtrem + podstawa, wymiqry 80x80x85

1

20

regał metalowy 120x200x45 z półkami z HDF

2

pomieszczenie pomocnicze (POM.NR. 1.16)
nr.

wyposażenie

szt.

20

regał metalowy 120x200x45 z półkami z HDF

2

54

piec komorowy do ceramiki - temp. wypału 1300-1320 st, 150 l

1

pracownia ceramiczna (POM.NR. 1.17)
nr.

wyposażenie

szt.

22

wieszaki z przegródkami - 75x50 h=135 cm, z podwójnym wieszakiem w każdej
przegródce, korpus z płyty wiórowej laminowanej, tył korpusu z płyty HDF

2

6

fotel obrotowy

1

8

laptop z ekranem dotykowym

1

17

biurko 140x80

1

37

japońskie koło garncarskie (na wyposażeniu WTZ)

1

38

tradycyjne nożne koło garncarskie (na wyposażeniu WTZ)

1

39

stół kamienny do wyrabiania gliny 100x60

1

40

stół roboczy 140x280 ( 2 x 140x140) h = 72 cm z blatem ze sklejki naturalnej,
nielakierowanej gr. min. 2,5 cm

1

41

pojemnik z gliną podblatowy z podstawą na kólkach 60x40x42 cm

1

krzesło na 4 nogach, bez podłokietników, rama lakierowana proszkowo,
sklejkowe siedzisko i oparcie, wym. 49x50, wys. siedziska h=46,0 cm

6

stanowiska robocze

7

9
43
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pracownia ceramiczna (POM.NR. 1.17)
nr.

44

wyposażenie
szafa utrzymująca wilgoć na mobilne pojemniki z gliną 150x60x h=200 cm

150 szafa na dokumenty zamykana na klucz 100x44,5 h = 183,9 cm

szt.

1
1

46

zlew dwukomorowy z odstojnikiem podzlewowym na szafce 90x60x h = 90 cm

1

123

umywalka z szafką podwieszaną, dwie szuflady z funkcją cichego domykania,
umywalka ceramiczna 55x43 z otworem na baterię w środku, szafka wym.
54x42,2x62cm

1

49

elektryczne koło garncarskie

1

20

regał metalowy 120x200x45 z półkami z HDF

3

51

szafa szczelna, zamykana, utrzymująca wilgoć 100x60xh = 200

1

maszyna do przerobu gliny-prędkość obrotowa 14 obr/min, zasilanie 400V,

178 (230V) - wymiary 54x110x107

1

181 odkurzacz przemysłowy z miejscowym odciągiem

1

w.d. pistolet do szkliwienia

1

pracownia rękodzieła artystycznego (POM.NR. 1.18)
nr.

wyposażenie

szt.

6

fotel obrotowy

1

8

laptop z ekranem dotykowym

1

17

biurko 140x80

1

9a

krzesło robocze z regulacją wysokości

9

krzesło na 4 nogach, bez podłokietników, rama lakierowana proszkowo,
sklejkowe siedzisko i oparcie, wym. 49x50, wys. siedziska h=46,0 cm

3

55

stół roboczy z regulowaną wysokością blatu 90x140

4

56

wyspa robocza - blat na 2 szafkach o głębokości 40 cm - wymiary 100x240

1

57

zlew z blachy nierdzewnej na szafce

1

58

płyta elektryczna na szafce 60x60 do parafiny + okap kuchenny z pochłaniaczem

1

60

regał otwarty 100x44,5 h = 219 cm

3

75

szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi - 80x44,5 h = 76,5 cm

2

10

75b szafa z 3 szufladami - 80x44,5 h = 76,5

2

114 szafa zamykana do dojrzewania mydła 120x44,5 h = 219 cm

1

114 szafa zamykana na garnki 120x44,5 h = 219 cm

1

63

chłodziarka do odlewów ,,100’’

1

umywalka z szafką podwieszaną, dwie szuflady z funkcją cichego domykania,

123 umywalka ceramiczna 55x43 z otworem na baterię w środku, szafka wym.
54x42,2x62cm

24

szafa biurowa- 100x44,5 h = 219 cm - korpus z płyty meblowej 18,0 klasy E1,
obustronnie melaminowanej

182 topielnik wielokomorowy do świec rzezbionych
szafa częściowo zamknięta ( dół z drzwiami uchylnymi, góra z półkami) 80x44,5
148b h = 219

183 topielnik jednokomorowy do rdzeni

1
2
1
3
1
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pracownia krawiecka (POM.NR. 1.19)
nr.

wyposażenie

szt.

6

fotel biurowy

1

8

laptop z ekranem dotykowym

1

17

biurko 140x80

1

9

krzesło na 4 nogach, bez podłokietników, rama lakierowana proszkowo,
sklejkowe siedzisko i oparcie, wym. 49x50, wys. siedziska h=46,0 cm

4

9a

krzesła robocze z regulacją wysokości siedziska

4

regał biurowy otwarty- 100x44,5 h = 72 cm - korpus z płyty meblowej 18,0 mm

115 klasy E1, obustronnie melaminowanej

1

140 stół do krojenia 240x120

1

69

stół roboczy 160x90

2

70

maszyna do szycia z blatem roboczym 55x110 ( w zasobach WTZ )

1

70a maszyna do szycia - stębnówka - potrójny transport, jednoigłowa

1

70b hafciarka z oprogramowaniem

1

70c maszyna do szycia Overlock - dwuigłowy pięcionitkowy ze stołem

1

71

deska do prasowania - mini stół prasowalniczy

1

72

regał biurowy - 80x44,5 h = 219cm - korpus z płyty meblowej18,0 mm klasy E1,
obustronnie melaminowanej - combi

3

24

szafa biurowa- 100x44,5 h = 219 cm - z lustrem na drzwiach

2

75

szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi - 80x44,5 h = 76,5 cm

1

26

przeszklona witryna ekspozycyjna - szafa z drzwiami szklanymi, uchylnymi wym. 80x44,5 h=219 cm,

2

74

ploter tnący

1

umywalka z szafką podwieszaną, dwie szuflady z funkcją cichego domykania,

123 umywalka ceramiczna 55x43 z otworem na baterię w środku, szafka wym.
54x42,2x62cm

75

szafa z drzwiami uchylnymi- 80x44,5 h = 76,5

1
2

75b szafa z 3 szufladami - 80x44,5 h = 76,5

2

189 telewizor

1

w.d

- nóż tarczowy
- nożyce elektryczne
- żelazko z generatorem pary
- manekin krawiecki - regulowany
- odkurzacz

1

W.C. damski (POM.NR. 1.21)
nr.

wyposażenie

szt.

16

dozownik mydła w płynie

1

23

naścienny kosz na śmieci

1

173

miska ustępowa

2

21

umywalka nablatowa

2

206

podajnik papieru toaletowego

1
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W.C. damski (POM.NR. 1.21)
nr.
207

wyposażenie
suszarka do rąk

szt.

1

W.C. męski (POM.NR. 1.23)
nr.

wyposażenie

szt.

16

dozownik mydła w płynie

1

21

umywalki nablatowe

2

23

naścienny kosz na śmieci

1

173 miska ustępowa

2

155 pisuar + zawór czerpalny ze złączką

2

206 podajnik papieru toaletowego

1

207 suszarka do rąk

1

W.C. dla niepełnosprawnych (POM.NR. 1.24)
nr.

wyposażenie

szt.

5

lustro dla niepełnosprawnych

1

16

dozownik mydła w płynie

1

23

naścienny kosz na śmieci

1

157 umywalka

1

156 miska/wc dla niepełnosprawnych z oporęczowaniem

1

154 natrysk w poziomie posadzki 150x100

1

206

podajnik papieru toaletowego

1

207

suszarka do rąk

1

208

siedzisko prysznicowe dla niepełnosprawnych

1

szatnia (POM.NR. 1.25)
nr.

28

wyposażenie
szafki szatniowe, ubraniowe 30x49

szt.

8

szatnia (POM.NR. 1.26)
nr.

28

wyposażenie
szafki szatniowe, ubraniowe 30x49

szt.

8

sala gimnastyczna (POM.NR. 1.28)
nr.

wyposażenie

szt.

64

tablica z koszem do gry w koszykówkę, spód tablicy na wys. h = 290 cm

1

66

drabinka gimnastyczna podwójna - wym. 180x250 cm, boki 30x100 z drewna
iglastego, szczeble owalne ze sklejki równoleglewarstwowej 30x40, szczeble w
rozstawie 145 mm, pole ćwiczebne zgodne z normą EN 913

2
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siłownia (POM.NR. 1.29)
nr.

wyposażenie

szt.

158 ławka ze sztangą (na wyposażeniu WTZ)

1

159 przyrząd gimnastyczny - wiosła (na wyposażeniu WTZ)

1

160 atlas (na wyposażeniu WTZ)

1

161

bieżnia (na wyposażeniu WTZ)

1

162

rower stacjonarny (na wyposażeniu WTZ)

2

163

steper ( na wyposażeniu WTZ)

1

fizykoterapia (POM.NR. 1.31)
nr.

wyposażenie

szt.

6

fotel obrotowy

1

8

laptop z ekranem dotykowym

1

17

biurko 140x80

1

77

stół rehabilitacyjny 3 sekcyjny z elektryczną zmianą wysokości oraz łamanym
leżyskiem z wyposażeniem dodatkowym ( układ jezdny, pilot nożny itp.)

1

umywalka z szafką podwieszaną, dwie szuflady z funkcją cichego domykania,

123 umywalka ceramiczna 55x43 z otworem na baterię w środku, szafka wym.
54x42,2x62cm

1

72b

regał biurowy - 80x44,5 h = 183,9 cm - korpus z płyty meblowej 18,0 mm klasy
E1, obustronnie melaminowanej - combi

2

80

wirówka do kończyn dolnych wym. 118x62x81 cm

1

81

wirówka do kończyn górnych z krzesłem obrotowym wym. 90x95x92 cm

1

82

wirówka do stóp i podudzi z krzesłem obrotowym wym. 98x90x62 cm

1

regał biurowy otwarty- 100x44,5 h = 72 cm - korpus z płyty meblowej 18,0 mm
klasy E1, obustronnie melaminowanej

1

115

pomieszczenie personelu (POM.NR. 1.33)
nr.

wyposażenie

175 szafa ubraniowa 80x60 h = 183,9 z drzwiami płytowymi, uchylnymi

szt.

1

krzesło na 4 nogach, bez podłokietników, rama lakierowana proszkowo,
sklejkowe siedzisko i oparcie, wym. 49x50, wys. siedziska h=46,0 cm

6

25

drukarka /ksero/skaner - (urządzenie wielofunkcyjne)

1

84

stół 80x200

1

szafa na dokumenty zamykana na klucz 100x44,5 h = 183,9 cm

1

szafa biurowa - 80x44,5 h = 219cm - korpus z płyty meblowej18,0 mm klasy E1,
obustronnie melaminowanej - combi

2

9

150
72

W.C. personelu (POM.NR. 1.34)
nr.

16

wyposażenie

dozownik mydła w płynie

szt.

1
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W.C. personelu (POM.NR. 1.34)
nr.

wyposażenie

szt.

23

naścienny kosz na śmieci

1

64

umywalka nablatowa pojedyńcza 130x55

1

173 miska ustępowa

1

168 pisuar narożny

1

206 podajnik papieru toaletowego

1

207 suszarka do rąk

1

jadalnia (POM.NR. 1.35)
nr.

wyposażenie

szt.

85

stół jadalniany 250x100

86

krzesło jadalniane

87

zlew kuchenny jednokomorowy

2

88

blat kuchenny

1

89

szafki podblatowe 60x60

3

90

lodówka podblatowa

1

91

szafki wiszące

2

92

kuchenka mikrofalowa zabudowana w szafce wiszącej

1

93

czajnik elektryczny

1

94

blat roboczy

1

95

nablatowa naświetlarka do jajek

1

3
20

157 umywalka

1

pracownia gospodarstwa domowego (POM.NR. 1.37)
nr.

wyposażenie

szt.

87

zlew kuchenny jednokomorowy

3

96

blat roboczy

3

97

stół roboczy 110x320

1

98

kuchenka gazowa + okap

1

99

kuchenka elektryczna + okap

1

100 piekarnik

2

103 lodówka 120x60

1

104 blat roboczy

1

6

fotel obrotowy

1
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pracownia gospodarstwa domowego (POM.NR. 1.37)
nr.

wyposażenie

szt.

laptop z ekranem dotykowym

1

17

biurko 140x70

1

22

wieszak na fartuchy z przegródkami

8

8

105 zlewozmywak dwukomorowy

1

106 zmywarka

1

107 szafa na naczynia

1

108 szafki wiszące

1

109 dwukomorowy zlewozmywak z ociekaczami

1

110 kredens 120x60

1

157 umywalka

1

PODDASZE ETAP II
archiwum (POM.NR. 2.13)
nr.

wyposażenie

szt.

113

szafa biurowa z drzwiami przesuwnymi - 120x44,5 h = 72 cm - drzwi z płyty
wiórowej 16, 0 mm klasy E1, melaminowanej, korpus z płyty wiórowej 18,0 i 25,0
mm z płty wiórowej klasy E1, melaminowanej

3

szafa biurowa z drzwiami przesuwnymi - 120x44,5 h = 219 cm - drzwi z płyty

114 wiórowej 16, 0 mm klasy E1, melaminowanej, korpus z płyty wiórowej 18,0 i 25,0
mm z płyty wiórowej klasy E1, melaminowanej

3

psycholog (POM.NR. 2.14)
nr.

wyposażenie

szt.

6

fotel obrotowy

1

8

laptop z ekranem dotykowym

1

17

biurko 140x80

1

115

regał biurowy otwarty- 100x44,5 h = 72 cm - korpus z płyty wiórowej 18,0 i 25,0
mm z płty wiórowej klasy E1, melaminowanej

1

krzesło na 4 nogach, bez podłokietników, rama lakierowana proszkowo,
sklejkowe siedzisko i oparcie, wym. 49x50, wys. siedziska h=46,0 cm

1

9

116 sofa 92x212 wys. siedziska 46,0 cm

1

szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi 100x44,5 h = 146,9 - drzwi z płyty

133 wiórowej 16,0 mm klasy E1-melaminowanej, korpus z płyty wiórowej 18,0 i 25,0
mm z płyty wiórowej klasy E1, melaminowanej

1

umywalka z szafką podwieszaną, dwie szuflady z funkcją cichego domykania,

123 umywalka ceramiczna 55x43 z otworem na baterię w środku, szafka wym.
54x42,2x62cm

1

- tablica biała, suchościeralna - format A2 ( 420 x 594 mm)

w.d. - projektor mulimedialny
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pracownia rewalidacyjna (POM.NR. 2.17)
nr.

wyposażenie

szt.

6

fotel obrotowy

1

8

laptop z ekranem dotykowym

1

biurko 160x80

1

krzesło na 4 nogach, bez podłokietników, rama lakierowana proszkowo,
sklejkowe siedzisko i oparcie, wym. 49x50, wys. siedziska h=46,0 cm

3

17a
9

120 stół 140x70

1

121 lustro stojące

1

umywalka z szafką podwieszaną, dwie szuflady z funkcją cichego domykania,

123 umywalka ceramiczna 55x43 z otworem na baterię w środku, szafka wym.

1

148 regał otwarty 80x44,5 h = 183,9

2

54x42,2x62cm

regał biurowy otwarty- 100x44,5 h = 72 cm - korpus z płyty wiórowej 18,0 i 25,0

115 mm z płty wiórowej klasy E1, melaminowanej
pomieszczenie pomocnicze (POM.NR. 2.16)
nr.
124

wyposażenie
deska do prasowania

szt.

1

125 szafki wiszące na środki czystości

1

126 pralko-suszarka

1

127 szafka z blatem 60x60

1

128 kadz zamokowa do prania

1

W.C. dla niepełnosprawnych (POM.NR. 2.18)
nr.

wyposażenie

szt.

5

lustro dla niepełnosprawnych

1

16

dozownik mydła w płynie

1

23

naścienny kosz na śmieci

1

156

miska/wc dla niepełnosprawnych

1

157 umywalka dla niepełnosprawnych

1

206 podajnik papieru toaletowego

1

207 szuszarka do rąk

1

208 siedzisko prysznicowe dla niepełnosprawnych

1

pracownia zaradności osobistej (POM.NR. 2.19)
nr.

wyposażenie

szt.

6

fotel obrotowy

1

8

laptop z ekranem dotykowym

1

17

biurko 140x80

1

umywalka z szafką podwieszaną, dwie szuflady z funkcją cichego domykania,

123 umywalka ceramiczna 55x43 z otworem na baterię w środku, szafka wym.
54x42,2x62cm

1
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pracownia zaradności osobistej (POM.NR. 2.19)
nr.

wyposażenie

szt.

184 kanapa z funkcją spania 80x200

1

131 fotel

1

140 stół roboczy 240x120

1

9

krzesło na 4 nogach, bez podłokietników, rama lakierowana proszkowo,
sklejkowe siedzisko i oparcie, wym. 49x50, wys. siedziska h=46,0 cm

7

133 szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi 100x44,5 h = 146,9

2

150 szafa na dokumenty zamykana na klucz 100x44,5 h = 183,9 cm

1

- odkurzacz
- blender
- maszyna do wycinania i wytłaczania
- dziurkacze ozdobne
-wykrojniki do wycinania mechanicznego
w.d. - zestaw do obuwia
- elektryczna maszynka do golenia
- suszarka do włosów
- 3 zestawy pościeli ( poszewki, kołdry 140x200, poduszki 70x70, prześcieradła
na gumkę i zwykłe)
- zestaw pielęgnacyjny do obuwia

1

2 x pracownia plastyczna (POM.NR. 2.20)
nr.

wyposażenie

szt.

6

fotel obrotowy

2

8

laptop z ekranem dotykowym

2

17

biurko 140x80

2

29a

kontener mobilny szer. 43cm, gł. 60 cm, wysokość = 57,0 cm

2

umywalka z szafką podwieszaną, dwie szuflady z funkcją cichego domykania,

123 umywalka ceramiczna 55x43 z otworem na baterię w środku, szafka wym.
54x42,2x62cm

4

zlew na szafce

1
1

136 szafa na wymiar z drzwiami przesuwnymi, na sztalugi

2

136c szafa na wymiar z drzwiami przesuwnymi i półkami w dolnej części

1

136a podest ekspozycyjny - na zamówienie wdł. rysunku

2

136b szafa na wymiar z drzwiami przesuwnymi

2

137 stołek do gry na pianinie z regulacją wysokości

1

138 pianino - ( w zasobach WTZ )

1

139 stół roboczy (2x60)x160

3

140 stół roboczy 120x240

2

9

krzesło na 4 nogach, bez podłokietników, rama lakierowana proszkowo,
sklejkowe siedzisko i oparcie, wym. 49x50, wys. siedziska h=46,0 cm

14

174 dystrybutor wody

1

116 sofa 92x212 wys. siedziska 46,0 cm

1

188c szafka pod telewizor 130x70

1

189 telewizor

1
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2 x pracownia plastyczna (POM.NR. 2.20)
nr.

w.d.

wyposażenie

szt.

-sztalugi malarskie małe 32x37x(94-124) cm - 7 sztuk
-sztalugi malarskie duże 58x170 cm - 7 sztuk
-tablica szkolna 170x100 - biała, suchościeralna

pracownia komputerowa (POM.NR. 2.21)
nr.

wyposażenie

szt.

6

fotel obrotowy

1

8

laptop z ekranem dotykowym

1

17

biurko 140x80

1

25

drukarka atramentowa ( w zasobach WTZ)

1

141 stół komputerowy 140x80 z regulowaną wysokością

7

142 krzesło obrotowe z regulacją wysokości

6

zestaw komputerowy - dla osób słabowidzących (klawiatura z dużymi literami na

143 żółtym tle) monitor dotykowy + lupa elektroniczna

7

144 krzesło biurowe dla niepełnosprawnych

1

146 stół roboczy 180x80 h - blatu min. 80,0 cm ( z regulacją wysokości)

1

9

krzesło na 4 nogach, bez podłokietników, rama lakierowana proszkowo,
sklejkowe siedzisko i oparcie, wym. 49x50, wys. siedziska h=46,0 cm
szafa częściowo zamknięta ( dół z drzwiami uchylnymi, góra z półkami) 80x44,5

148 h = 183,9

7
3

umywalka z szafką podwieszaną, dwie szuflady z funkcją cichego domykania,

123 umywalka ceramiczna 55x43 z otworem na baterię w środku, szafka wym.

1

150 szafa na dokumenty zamykana na klucz 100x44,5 h = 183,9 cm

1

151 blat roboczy pod drukarkę 60x160

1

54x42,2x62cm

kserokopiarka - druk, ksero, skan (kolor)

179 2 kasety na papier, podstawa na kółkach, dwustronny podajnik dok., duplex,
karta sieciowa, podajnik boczny

1

W.C. męski (POM.NR. 2.22)
nr.

wyposażenie

szt.

15

dozownik mydła w płynie

1

23

naścienny kosz na śmieci

1

64

umywalka nablatowa pojedyńcza

1

173 miska ustępowa

1

155 pisuar + kran ze złączką

1

206

podajnik papieru toaletowego

1

207

suszarka do rąk

1
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W.C. damski (POM.NR. 2.23)
nr.

wyposażenie

szt.

16

dozownik mydła w płynie

1

23

naścienny kosz na śmieci

1

64

umywalka nablatowa pojedyńcza

1

173 miska ustępowa

2

206 podajnik papieru toaletowego

1

207 suszarka do rąk

1

mieszkanie funkcyjne MF1
nr.
127

wyposażenie
pralka automatyczna z bocznym wsadem 60x40x85

szt.

1

173 miska ustępowa ze stelażem podtynkowym

1

184 kanapa rozkładana 80x200

1

185 stolik kawowy 118x78x h=45

1

186

stół 120x80 -blat z płyty meblowej -pokryty laminatem odpornym na
zarysowania, wys. 76 cm

1

187 krzesło z poliprepylenu wys.83 cm, szer. 43 cm, gł. siedziska 45 cm

3

188 szafka pod tv 60x45x h=48 cm

1

189 telewizor

1

190 komoda 160x40x80

1

191 szafa ubraniowa 60x120

1

192 kabina prysznicowa z brodzikiem w poziomie posadzki

1

193 umywalka ,,50’’

1

194 kuchenka elektryczna do zbudowy - 4 palniki

1

195 blat kuchenny gr.4,0 cm (drewno/konglomerat) na wymiar (szer 60cm)

1

196 zlewozmywak jednokomorowy wpuszczany w blat ,,50’’

1

197 lodówka 60x60x200 klasa energ. A+

1

198 zestaw szafek podblatowych 60x60

4

mieszkanie funkcyjne MF2
nr.
127

wyposażenie
pralka automatyczna z bocznym wsadem 60x40x85

szt.

1

156 miska ustępowa ze stelażem podtynkowm dla niepełnosprawnych

1

184 kanapa rozkładana 80x200

1

185 stolik kawowy 118x78x h=45 cm

1

stół 120x80 - blat z płyty meblowej -pokryty laminatem odpornym na

186 zarysowania, wys. 76 cm

1
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mieszkanie funkcyjne MF2
nr.

wyposażenie

szt.

187 krzesło z poliprepylenu wys.83 cm, szer. 43 cm, gł. siedziska 45 cm

3

188 szafka pod tv 60x45x h=48 cm

1

189 telewizor

1

192 kabina prysznicowa z brodzikiem w poziomie posadzki

1

194 kuchenka elektryczna do zbudowy - 4 palniki

1

195 blat kuchenny gr.4,0 cm (drewno/konglomerat) na wymiar (szer 60cm)

1

196 zlewozmywak jednokomorowy wpuszczany w blat ,,50’’

1

197 lodówka 60x60x200 klasa energ. A+

1

198 zestaw szafek podblatowych 60x60

3

199 umywalka ,,50’’ dostosowana dla niepełnosprawnych

1

200 szafa w zabudowie - na wymiar

4

203

szafka podblatowa 60x80

1

208 siedzisko prysznicowe dla niepełnosprawnych

1

mieszkanie funkcyjne MF3
nr.
127

wyposażenie
pralka automatyczna z bocznym wsadem 60x40x85

szt.

1

173 miska ustępowa ze stelażem podtynkowym

1

184 kanapa rozkładana 80x200 z funkcją spania

1

185 stolik kawowy 118x78x h=45 cm

1

stół 120x80 - blat z płyty meblowej -pokryty laminatem odpornym na

186 zarysowania, wys. 76 cm

1

187 krzesło z poliprepylenu wys.83 cm, szer. 43 cm, gł. siedziska 45 cm

3

188b szafka pod tv 120x40x48

1

189 telewizor

1

191 szafa ubraniowa 60x120

1

192 kabina prysznicowa z brodzikiem w poziomie posadzki

1

194 kuchenka elektryczna do zbudowy - 4 palniki

1

195 blat kuchenny gr.4,0 cm (drewno/konglomerat) na wymiar (szer 60cm)

1

196 zlewozmywak jednokomorowy wpuszczany w blat ,,50’’

1

198 zestaw szafek podblatowych ,,60’’ na wymiar

1

202 umywalka nablatowa- okrągła + blat z szafką podblatową 110x55

1

205 lodówka podblatowa 60x60 klasa energet. A+

1
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