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CZĘŚĆ I                          

OPIS TECHNICZNY

1.  SPIS  RYSUNKÓW:

-     Mapa sytuacyjna                                                                                                        rys. nr 1

-     Inwentaryzacja - rzut pomieszczeń na III piętrze                                                      rys. nr 2

-     Elementy przeznaczone do demontażu - rzut pomieszczeń na III piętrze                 rys. nr 3

-     Elementy projektowane - rzut pomieszczeń na III piętrze                                        rys. nr 4

-     Elementy projektowane – stolarka drzwiowa antywłamaniowa (drzwi D1)             rys. nr 5

-     Elementy projektowane – stolarka drzwiowa (drzwi D2)                                         rys. nr 6

-     Elementy projektowane – cokół i listwa przycokołowa                                            rys. nr 7

-     Elementy projektowane – krata                                                                                 rys. nr 8

-     Elementy projektowane – ściana szklana wykonana z szyb bezpiecznych               rys. nr 9
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2.  PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA:

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  remontu  pomieszczeń  nr  340,  357,  357A,

357B, 357C, 310, 310A.

Głównym  celem prac  jest: remont pomieszczeń;  remont  posadzek;  prace  murowe,

remont stolarki drzwiowej; prace tynkarskie i malarskie.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Umowa z Inwestorem.

- Wizja lokalna – czerwiec 2017r.

- Inwentaryzacja pomieszczeń objętych opracowaniem.

- Obowiązujące akty prawne i normatywy.

4.  LOKALIZACJA BUDYNKU:

- Budynek MEN, zlokalizowany jest przy al. J. Ch. Szucha 25, na działce nr ewid. 17, obręb

5-05-11 w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.

- Na działce nie występują szkody górnicze.

- Nie występuje zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia dla użytkowników obiektu.

- W wyniku planowanej inwestycji zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie. 

5.  OPIS BUDYNKU:

• Ogólny opis:

- Budynek Ministerstwa Edukacji Narodowej powstał w latach 1927-30, autorem projektu był

architekt Zdzisław Mączeński, współtwórcą wnętrz Wojciech Jastrzębowski.

-  Budynek MEN został  wpisany  do rejestru zabytków,  decyzją  Stołecznego Konserwatora

Zabytków z dnia 18.04.1973 r., pod numerem A -816.

- W budynku MEN zlokalizowane są następujące pomieszczenia:

• W  piwnicy  znajduje  się  stołówka  pracownicza,  pomieszczenia  pomocnicze

i techniczne, magazyny oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa 1939-1945 rok.

• Na parterze zlokalizowane są  garaże, serwerownia, kiosk, portiernia i recepcja.

• Na  parterze,  I,  II  i  III  piętrze  znajdują  się  pomieszczenia  biurowe,  gabinety

kierownictwa resortu, 6 sal konferencyjnych.

-  Architektura budynku oraz sposób wykończenia jego  wnętrz  cechuje jednorodność stylu

utrzymanego  w  formie  zmodernizowanego  klasycyzmu  z  elementami  Art  Déco
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nawiązującymi  do  „zakopiańskiego  stylu”,  który  w  latach  30-tych  był  traktowany  jako

element rodzimej sztuki narodowej. 

-  Obiekt  nie  stanowi  jednolitej  zabudowy  i  składa  się  z  systemu  powiązanych  ze  sobą

skrzydeł. W skład zabudowy wchodzi sześć podwórzy: dziedziniec wejściowy,  dziedziniec

wewnętrzny, oraz po dwa dziedzińce po obu ich stronach.

- Budynek średniowysoki, o 5-kondygnacjach naziemnych, częściowo podpiwniczony.

- Konstrukcja budynku wykonana w układzie ryglowo - słupowym.

- Ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne – murowane z cegły ceramicznej pełnej, na zaprawie

cem.-wap., otynkowane.

- Ściany zewn. grub. od 15 cm do 47 cm.

- Stropy – żelbetowe płytowo - żebrowe, otynowane.

- Tynki wewnętrzne cementowo – wapienne.

- Kubatura budynku: 60 000 m3.

• Instalacje:

- Budynek wyposażony m. in. w instalacje: 

• elektryczna z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu,

• oświetlenia ewakuacyjnego,

• teleteczniczna,

• odgromowa,

• wod.-kan.

• wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami 52,

• instalacja wykrywania pożaru (magazyn, archiwum, kancelaria tajna),

• stałe urządzenia gaśnicze gazowe (serwerownia).

• Dane ogólne budynku MEN:

- Wysokość budynku: 18,00 m.

- Pow. całkowita budynku: 11 876,51 m2 (piwnica: 164,52 m2; parter: 2 123,70 m2; I piętro:

2 238,12 m2; II piętro: 2 458,20 m2; III piętro: 2 343,47 m2; IV piętro: 2 548,50 m2.

- Kubatura budynku: 53 367,00 m3.

• Dane techniczne części objętej opracowaniem – parametry przed remontem:

- Powierzchnia użytkowa pomieszczeń objętych opracowaniem: 91,90 m2.

- Wysokość pom. na III piętrze: 3,30 m.

• Dane techniczne części objętej opracowaniem – parametry po remoncie:

- Powierzchnia użytkowa pomieszczeń objętych opracowaniem: 91,80 m2.

- Wysokość pom. na III piętrze: 3,30 m (bez zmian).
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6.  ZAKRES PRAC:

Przed przystąpieniem do prac należy:

- Zgromadzić niezbędny sprzęt i materiały.

- Zorganizować stanowisko zaplecza budowy. 

-  Wyznaczyć  miejsce  składowania  materiałów  na  placu  budowy.  Materiały  rozbiórkowe

powinny  być  sukcesywnie  transportowane  do  kontenera  na  nieczystości  i  wywożone

w miejsce składowania odpadów. 

Zabezpieczenie posadzek, okien i drzwi folią.

6.1. Zakres prac - Pomieszczenia 310, 310A:

6.1.1. Roboty murarskie  , nadproża:

- Wykucie otworu drzwiowego w ścianie działowej z cegły pełnej grub. 17 cm, pomiędzy

pom. nr 310 a korytarzem. Wymiar projektowanego otworu (w świetle muru): 1,02 x 2,28m.

- Rozebranie ściany działowej między pom. 310A i 309.

- Wymurowanie ściany działowej z cegły ceramicznej pełnej grub. 12 cm, na zaprawie cem.-

wap.  w pom. nr  310 (o pow. 35,00 m2).  Podział  pom. 310, na dwa mniejsze  pom.:  310

(o pow. 16,50 m2) i 310B (o pow. 17,80 m2). Ścianę wykonać do wysokości 2,00 m, aby

zlokalizowana w centralnej części sufitu rozeta, była w pełni wyeksponowana.

- Projektowane ściany, zakotwić co drugą spoinę do istniejących murów (kotwienie prętami

żebrowanymi fi 8 mm, gł. 25 cm).

Uwaga! Grubości tynków dostosować do całkowitej grub. istniejących ścian.

- Nad projektowanym otworem drzwiowym, zaprojektowano nadproże prefabrykowane typy

L-19 – przeznaczone do ścian działowych (nadproża klasy  C20/25).  Nadproża układać na

murze,  na  wcześniej  przygotowanej  zaprawie  cementowej  (tzw.  poduszkach).

Prefabrykowane  żelbetowe  elementy  z  betonu  klasy  C20/25.  Długości  modularne  belek

nadprożowych wynoszą: 0,90 do 3.00 m o stopniowaniu co 0,30 m. Nadproża dobrać tak aby

spełniały wymagania odnośnie minimalnej dł. oparcia na murze.

Minimalna długość oparcia belek nadprożowych wynosi: 

· 90mm w przypadku oparciu na murze z elementów ceramicznych, silikatowych lub z

betonu kruszynowego, 

· 120mm w przypadku oparcia na murze wykonanym z bloczków z autoklawizowanego

betonu kruszynowego.
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Rys. poglądowy – nadproże prefabrykowane L-19.

6.1.2. Zaślepienie otworu drzwiowego płytami g-k na stelażu aluminiowym  :

- Otwór drzwiowy między pom. nr 310 i 311, zaślepić  płytami g-k na stelażu aluminiowym

z wypełnieniem z wełny mineralnej. Wymiar otworu do zaślepienia: 1,02 x 2,28 m.

- Projektowana ściana g-k, grub. 100 mm (stelaż aluminiowy 75 mm + 2 x płyta 12,5 mm).

- Środek wypełnić wełną mineralną grub. 8 cm.

-  Ścianę  obustronnie  zagruntować,  nanieść  1  warstwę  gładzi  gipsowych  oraz  pomalować

dwukrotnie farbą emulsyjną.

6.1.3. Roboty   posadzkarskie:

- Rozebranie wykładziny dywanowej (ułożonej na posadzce z deszczułek) w pom. nr 310.

- Demontaż zniszczonych cokołów i listew przycokołowych drewnianych, wraz z wykuciem

ze ścian kołków drewnianych po rozebranych cokołach  (3sztuki na 1mb), oraz naprawa tych

miejsc.

- Rozebranie posadzki z deszczułek dębowych, z uwagi na:

• znaczne odspojenie posadzki od podłoża (posadzka ułożona na lepiku), uszkodzenia,

ubytki w deszczułkach,

- deszczułki o różnych wymiarach na powierzchni obecnego korytarza,

- wierzchnia warstwa deszczułek (użytkowa) jest w dużym stopniu zużyta  (ok 60% -

grubość 5 mm),

- posadzka z deszczułek w wielu miejscach (istniejący korytarz) jest wtórna.

– przy  robotach  rozbiórkowych  (ściany)  ulegną  uszkodzeniom  i  tak  niedostatecznej

jakości deszczułki.

- Skucie  podłoża z lepiku na grubość 20 mm.
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- Frezowanie powierzchni betonowych frezarką.

- Wykonanie nowej warstwy cementowej grubości 20 mm, z gotowych suchych mieszanek

cementowych z uprzednim przygotowaniem podłoża, odkurzeniem i zagruntowaniem.

- Montaż  deszczułek dębowych,  o wym.: 30x7 cm, gr.  22 mm, kl. I,  ułożonych we wzór

jodełki – odtworzenie drewnianych elementów, materiałowo, wymiarowo i kolorystycznie od

oryginału.

-  Odtworzenie  drewnianych  elementów  cokołów  i  listew  przycokołowych,  materiałowo,

wymiarowo  i  kolorystycznie  od  oryginału.  Montaż  listew do  ściany  na  kołki  systemowe

(3sztuki na 1mb).

-  Cyklinowanie parkietów bezpyłowe. Podłoga musi być czysta, sucha i pozbawiona pyłków.

-  Zagruntowanie  podłogi  lakierem  podkładowym  np.  Domalux  Capon  Extra  lub

równoważnym.  Podkład  jest  przeznaczony  do  gruntowania  drewnianych  posadzek w celu

stabilizowania  luźnych  cząstek  drewna  i  lepszego  związania  poliuretanowych  lakierów

nawierzchniowych  z  podłożem  drewnianym.  zapobiega  ciemnieniu  drewna,  zmniejsza

zużycie  lakierów  nawierzchniowych,  uwypukla  strukturę  drewna.  Aplikacja  lakieru  za

pomocą pędzli. 

- Po wyschnięciu warstwy podkładowej można przystąpić do nakładania pierwszej warstwy

lakieru  nawierzchniowego.  Lakier  jednoskładnikowy  poliuretanowy,  np.  Domalux  Super

Gold lub równoważny. Aplikacja lakieru za pomocą pędzli. Lakierowanie parkietów i listew

przypodłogowych,  lakierem o  dużej  wytrzymałości  na  ścieranie,  uderzenia,  odpornym  na

wzmożony ruch, o wysokiej odporności chemicznej. Lakier należy aplikować wzdłuż słojów

drewna,  unikając  nakładania  się  warstw  na  siebie.  Lakier  nakładamy  w równym  tempie,

stosując taką samą ilość lakieru na każdej części powierzchni. Dzięki temu ostateczny efekt

wizualny  będzie  jednolity  i  nie pozostawi widocznych łączeń. Zaprojektowano 2 warstwy

lakieru nawierzchniowego.

- Pielęgnacja parkietów lakierowanych: 

• użytkowanie  podłogi  lakierowanej  można  rozpocząć  po  wyschnięciu  ostatniej

warstwy lakieru;

• przez pierwsze tygodnie nie należy przykrywać podłogi dywanami i wykładzinami;

• należy stosować środki przeznaczone do lakierowanych powierzchni;

• podłoga  drewniana  powinna  być  poddana  konserwacji  po  dwóch  tygodniach  od

wykończenia  jej  lakierem.  Środek  do  konserwacji  przedłuża  czas  użytkowania

powłoki lakieru i dodatkowo nabłyszcza powierzchnię;

8



• konserwację użytkowanej podłogi należy powtarzać co  ok. 6 miesięcy, pamiętając o

uprzednim starannym jej oczyszczeniu;

• podłogi lakierowane na co dzień należy zamiatać miękką zmiotką lub odkurzać przy

użyciu specjalnych końcówek odkurzacza (szczotki do parkietu);

• należy  stosować  filcowe  podkładki  pod nóżki  mebli,  które  uchronią  powierzchnię

przed zarysowaniem. 

6.1.4. Stolarka, parapety:

6.1.4.1. Stolarka drzwiowa:

• Projektowane drzwi D2 – 1 szt.:

- Montaż nowych drzwi w projektowanym otworze.

- Drzwi drewniane jednoskrzydłowe, pełne;

- Drzwi wykonać jako wzorowane na podstawie zachowanej oryginalnej stolarki drzwiowej;

- Drzwi i ościeżnice lakierowane w kolorze białym (półmat);

- Wyposażenie: klamki mosiężne, zamek, 3 zawiasy mosiężne / na skrzydło.

• Renowacja pozostałej stolarki drzwiowej – 2 szt.:

Zakres prac renowacyjnych:

- Usunięcie starych powłok malarskich.

-  Wzmocnienie drewna i uzupełnianie ubytków w drewnianej stolarce drzwiowej.

- Uzupełnienie ubytków w drewnianej stolarce drzwiowej, przy pomocy produktu na bazie

żywicy poliuretanowej, którą łączy się z wiórem drzewnym, następnie dokonuje się nią uzu-

pełnień objętościowych. 

- Malowanie drewnianej stolarki drzwiowej farbami do drewna:

- Wodna powłoka do gruntowania, ułatwia przyczepność farbie nawierzchniowej, nie

łuszczy się i nie pęka.

-  Cienkowarstwowa  farba  ochronna  do  drewna  w  kolorze  białym  (półmat),

przeznaczona do renowacji wcześniej malowanych powierzchni, stosowana do prac w

obiektach  zabytkowych.  Aplikacja  poprzez  malowanie  pędzlem  lub  wałkiem  (2

warstwy).

- Wymiana klamek i okuć na mosiężne, odtwarzające oryginalne wzory, i spełniające wymogi

konserwatorskie. 
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6.1.4.2. Stolarka okienna:

• W  pom.  objętym  opracowaniem  wykonać  renowację  stolarki  okiennej,

w zakresie:

-  Usunięcie starych powłok malarskich.

-  Wzmocnienie drewna i uzupełnianie ubytków w drewnianej stolarce okiennej.

-  Uzupełnienie  ubytków w drewnianej  stolarce  okiennej,  przy  pomocy  produktu na  bazie

żywicy poliuretanowej, którą łączy się z wiórem drzewnym, następnie dokonuje się nią uzu-

pełnień objętościowych. 

- Malowanie drewnianej stolarki okiennej farbami do drewna:

- Wodna powłoka do gruntowania, ułatwia przyczepność farbie nawierzchniowej, nie

łuszczy się i nie pęka.

-  Cienkowarstwowa  farba  ochronna  do  drewna  w  kolorze  białym  (półmat),

przeznaczona do renowacji wcześniej malowanych powierzchni, stosowana do prac w

obiektach  zabytkowych.  Aplikacja  poprzez  malowanie  pędzlem  lub  wałkiem  (2

warstwy).

- Wymiana klamek z pcv na klamki mosiężne, odtwarzające oryginalne wzory, i spełniające

wymogi konserwatorskie. 

- Wymiana uszczelek.

6.1.4.3.   Parapety:

• Renowacja kamiennych parapetów:

-  Oczyszczenie  istniejących  marmurowych  parapetów  z  nieczystości,  przy  pomocy  pary

wodnej oraz przy użyciu preparatów konserwatorskich. 

- Ubytki w marmurowych parapetach uzupełnić poprzez  flekowanie za pomocą odpowiednio

dobranego kamienia.

-  Zabezpieczenie  parapetów  impregnatem  do  kamieni  np.  Akemi  anti  –fleck  lub  innym

o  właściwościach  równoważnych  (minimalna  absorpcja  wody  i  zanieczyszczeń,  ochrona

przed  tłuszczem i  olejem,  odporność  na  promieniowanie  UV,  bezzapachowy,  zachowuje

pierwotny odcień kamienia).
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6.1.5.   Projektowane przeszklenie między pom. nr 310 i 310B:

-  Projektowane  przeszklenie  w ramie  aluminiowej  (przeszklenie  na  projektowanej  ścianie

murowanej wys. 2,00 m). 

- Wymiar przeszklenia ze szkła bezpiecznego: 4,97 x 1,20 m.

-  Przeszklenie  zakończyć  10  cm  od  stropu,  celem  wyeksponowania  istniejącej  rozety

sufitowej.

6.1.6.   Renowacja rozety sufitowej:

- Stwierdzono występowanie rozety sufitowej (R2):

- Zakres prac związanych z konserwacją istniejącej rozety:

• Ręczne oczyszczenie rozety z wtórnych warstw powłok malarskich.

• Odtworzenie brakujących fragmentów rozety, w sposób  analogiczny do pierwotnych

wzorów.  Brakujące  elementy  wykonać  z  masy  gipsowej  przeznaczonej  do

wykonywania sztukaterii.

• Malowanie rozety farbami paroprzepuszczalnymi w kolorze białym – 2 warstwy.

6.1.7. Roboty tynkarskie i malarskie wewnątrz pomieszczeń:

• Remont istniejących tynków:

- Usunięcie starych powłok malarskich z powierzchni ścian i sufitów.

- Naprawa odspojonych i spękanych fragmentów tynków (przyjęto 60% całości):

• Odbicie odspojonych i spękanych fragmentów tynków cem.-wap.,

• uzupełnienie  tynków  –  projektowany  tynk  renowacyjny  paroprzepuszczalny  cem.-

wap. (zastosować tynk analogiczny do istniejącego tynku).

- Przecieranie pozostałych tynków (przyjęto 40% całości).

- Gruntowanie ścian i sufitów przed wykonaniem gładzi.
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- Nakładanie gładzi gipsowych 2-warstwowych na ścianach i sufitach.

-  Dwukrotne  malowanie  ścian  i  sufitów,  farbami  paroprzepuszczalnymi  mineralnymi

w kolorze białym (przepuszczalność pary wodnej: klasa I).

-  Dwukrotne  malowanie  ścian  korytarza,  farbami  paroprzepuszczalnymi  mineralnymi

w  kolorze  jasnożółtym  np.  firmy  TIKURILLA  (lub  równoważne  o  właściwościach

technicznych  nie  gorszych)  wg  próbnika  NCS S0-510-Y  (przepuszczalność  pary  wodnej:

klasa I) - w miejscach wymiany i montażu drzwi od strony korytarza.

• Wykonanie tynków na projektowanych ścianach:

- Gruntowanie ścian.

- Wykonanie nowych tynków cem.-wap. - na projektowanych ścianach z cegły.

- Nakładanie gładzi 2-warstwowych na projektowanych ścianach.

- Dwukrotne malowanie ścian, farbami paroprzepuszczalnymi mineralnymi w kolorze białym

(przepuszczalność pary wodnej: klasa I).

• Prace uzupełniające:

-  Montaż  kratek  wentylacyjnych  mosiężnych  14x14  cm  wg  wzoru  jak  na  pozostałych

wyremontowanych  piętrach.

- Montaż kątowników ochronnych aluminiowych na narożach.

6.1.8. Prace porządkowe:

- Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco utrzymywać porządek na terenie prowadzonych

prac.  

- Po robotach malarskich umyć okna, drzwi i posadzki wewnątrz budynku.
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6.2. Zakres prac - Pomieszczenia 357, 357A, 357 B i 357 C:

6.2.1. Roboty murarskie  , nadproża:

- Wykucie otworu drzwiowego w ścianie działowej z cegły pełnej grub. 17 cm, pomiędzy

pom. nr 357A a korytarzem. Wymiar projektowanego otworu (w świetle muru): 1,02 x 2,28m.

- Zamurowanie otworu drzwiowego cegłą ceramiczną pełną grub. 12 cm, na zaprawie cem.-

wap. (otwór pomiędzy pomieszczeniami nr 357 i 357A). Wymiar otworu do zamurowania

(w świetle muru): 0,80 x 2,05 m.

- Zamurowanie otworu rewizyjnego cegłą ceramiczną pełną grub. 12 cm, na zaprawie cem.-

wap. (otwór rewizyjny o wym. 40 x 40 cm, w pomieszczeniu nr 357C).

- Projektowane ściany, zakotwić co drugą spoinę do istniejących murów (kotwienie prętami

żebrowanymi fi 8 mm, gł. 25 cm).

Uwaga! Grubości tynków dostosować do całkowitej grub. istniejących ścian.

- Nad projektowanym otworem drzwiowym, zaprojektowano nadproże prefabrykowane typy

L-19 – przeznaczone do ścian działowych (nadproża klasy  C20/25).  Nadproża układać na

murze,  na  wcześniej  przygotowanej  zaprawie  cementowej  (tzw.  poduszkach).

Prefabrykowane  żelbetowe  elementy  z  betonu  klasy  C20/25.  Długości  modularne  belek

nadprożowych wynoszą: 0,90 do 3.00 m o stopniowaniu co 0,30 m. Nadproża dobrać tak aby

spełniały wymagania odnośnie minimalnej dł. oparcia na murze.

Minimalna długość oparcia belek nadprożowych wynosi: 

· 90mm w przypadku oparciu na murze z elementów ceramicznych, silikatowych lub z

betonu kruszynowego, 

· 120mm w przypadku oparcia na murze wykonanym z bloczków z autoklawizowanego

betonu kruszynowego.

Rys. poglądowy – nadproże prefabrykowane L-19.
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6.2.2. Roboty   posadzkarskie  :

- Rozebranie wykładziny dywanowej (ułożonej na posadzce z deszczułek) w pom. nr 357.

- Skucie płytek gresowych w pom. nr 357C, wraz z uzupełnieniem posadzki deszczułkami

dębowymi.

- Demontaż zniszczonych cokołów i listew przycokołowych drewnianych, wraz z wykuciem

ze ścian kołków drewnianych po rozebranych cokołach  (3sztuki na 1mb), oraz naprawa tych

miejsc.

- Rozebranie posadzki z deszczułek dębowych, z uwagi na:

• znaczne odspojenie posadzki od podłoża (posadzka ułożona na lepiku), uszkodzenia,

ubytki w deszczułkach,

- deszczułki o różnych wymiarach na powierzchni obecnego korytarza,

- wierzchnia warstwa deszczułek (użytkowa) jest w dużym stopniu zużyta  (ok 60% -

grubość 5 mm),

- posadzka z deszczułek w wielu miejscach (istniejący korytarz) jest wtórna.

– przy  robotach  rozbiórkowych  (ściany)  ulegną  uszkodzeniom  i  tak  niedostatecznej

jakości deszczułki.

- Skucie  podłoża z lepiku na grubość 20 mm.

- Frezowanie powierzchni betonowych frezarką.

- Wykonanie nowej warstwy cementowej grubości 20 mm, z gotowych suchych mieszanek

cementowych z uprzednim przygotowaniem podłoża, odkurzeniem i zagruntowaniem.

- Montaż  deszczułek dębowych,  o wym.: 30x7 cm, gr.  22 mm, kl. I,  ułożonych we wzór

jodełki – odtworzenie drewnianych elementów, materiałowo, wymiarowo i kolorystycznie od

oryginału.

-  Odtworzenie  drewnianych  elementów  cokołów  i  listew  przycokołowych,  materiałowo,

wymiarowo  i  kolorystycznie  od  oryginału.  Montaż  listew do  ściany  na  kołki  systemowe

(3sztuki na 1mb).

-  Cyklinowanie parkietów bezpyłowe. Podłoga musi być czysta, sucha i pozbawiona pyłków.

-  Zagruntowanie  podłogi  lakierem  podkładowym  np.  Domalux  Capon  Extra  lub

równoważnym.  Podkład  jest  przeznaczony  do  gruntowania  drewnianych  posadzek w celu

stabilizowania  luźnych  cząstek  drewna  i  lepszego  związania  poliuretanowych  lakierów

nawierzchniowych  z  podłożem  drewnianym.  zapobiega  ciemnieniu  drewna,  zmniejsza

zużycie  lakierów  nawierzchniowych,  uwypukla  strukturę  drewna.  Aplikacja  lakieru  za

pomocą pędzli. 
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- Po wyschnięciu warstwy podkładowej można przystąpić do nakładania pierwszej warstwy

lakieru  nawierzchniowego.  Lakier  jednoskładnikowy  poliuretanowy,  np.  Domalux  Super

Gold lub równoważny. Aplikacja lakieru za pomocą pędzli. Lakierowanie parkietów i listew

przypodłogowych,  lakierem o  dużej  wytrzymałości  na  ścieranie,  uderzenia,  odpornym  na

wzmożony ruch, o wysokiej odporności chemicznej. Lakier należy aplikować wzdłuż słojów

drewna,  unikając  nakładania  się  warstw  na  siebie.  Lakier  nakładamy  w równym  tempie,

stosując taką samą ilość lakieru na każdej części powierzchni. Dzięki temu ostateczny efekt

wizualny  będzie  jednolity  i  nie pozostawi widocznych łączeń. Zaprojektowano 2 warstwy

lakieru nawierzchniowego.

- Pielęgnacja parkietów lakierowanych: 

• użytkowanie  podłogi  lakierowanej  można  rozpocząć  po  wyschnięciu  ostatniej

warstwy lakieru;

• przez pierwsze tygodnie nie należy przykrywać podłogi dywanami i wykładzinami;

• należy stosować środki przeznaczone do lakierowanych powierzchni;

• podłoga  drewniana  powinna  być  poddana  konserwacji  po  dwóch  tygodniach  od

wykończenia  jej  lakierem.  Środek  do  konserwacji  przedłuża  czas  użytkowania

powłoki lakieru i dodatkowo nabłyszcza powierzchnię;

• konserwację użytkowanej podłogi należy powtarzać co  ok. 6 miesięcy, pamiętając o

uprzednim starannym jej oczyszczeniu;

• podłogi lakierowane na co dzień należy zamiatać miękką zmiotką lub odkurzać przy

użyciu specjalnych końcówek odkurzacza (szczotki do parkietu);

• należy  stosować  filcowe  podkładki  pod nóżki  mebli,  które  uchronią  powierzchnię

przed zarysowaniem. 

6.2.3. Stolarka, parapety:

6.2.3.1. Stolarka drzwiowa:

- Demontaż skrzydła drzwiowego oraz wykucie ościeży.

• Projektowane drzwi D2 – 1 szt.:

- Montaż nowych drzwi w projektowanym otworze.

- Drzwi drewniane jednoskrzydłowe, pełne;

- Drzwi wykonać jako wzorowane na podstawie zachowanej oryginalnej stolarki drzwiowej;

- Drzwi i ościeżnice lakierowane w kolorze białym (półmat);

- Wyposażenie: klamki mosiężne, zamek, 3 zawiasy mosiężne / na skrzydło.
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• Renowacja pozostałej stolarki drzwiowej – 2 szt.:

Zakres prac renowacyjnych:

- Usunięcie starych powłok malarskich.

-  Wzmocnienie drewna i uzupełnianie ubytków w drewnianej stolarce drzwiowej.

- Uzupełnienie ubytków w drewnianej stolarce drzwiowej, przy pomocy produktu na bazie

żywicy poliuretanowej, którą łączy się z wiórem drzewnym, następnie dokonuje się nią uzu-

pełnień objętościowych. 

- Malowanie drewnianej stolarki drzwiowej farbami do drewna:

- Wodna powłoka do gruntowania, ułatwia przyczepność farbie nawierzchniowej, nie

łuszczy się i nie pęka.

-  Cienkowarstwowa  farba  ochronna  do  drewna  w  kolorze  białym  (półmat),

przeznaczona do renowacji wcześniej malowanych powierzchni, stosowana do prac w

obiektach  zabytkowych.  Aplikacja  poprzez  malowanie  pędzlem  lub  wałkiem  (2

warstwy).

- Wymiana klamek i okuć na mosiężne, odtwarzające oryginalne wzory, i spełniające wymogi

konserwatorskie. 

6.2.3.2. Stolarka okienna:

• W  pom.  objętym  opracowaniem  wykonać  renowację  stolarki  okiennej,

w zakresie:

-  Usunięcie starych powłok malarskich.

-  Wzmocnienie drewna i uzupełnianie ubytków w drewnianej stolarce okiennej.

-  Uzupełnienie  ubytków w drewnianej  stolarce  okiennej,  przy  pomocy  produktu na  bazie

żywicy poliuretanowej, którą łączy się z wiórem drzewnym, następnie dokonuje się nią uzu-

pełnień objętościowych. 

- Malowanie drewnianej stolarki okiennej farbami do drewna:

- Wodna powłoka do gruntowania, ułatwia przyczepność farbie nawierzchniowej, nie

łuszczy się i nie pęka.

-  Cienkowarstwowa  farba  ochronna  do  drewna  w  kolorze  białym  (półmat),

przeznaczona do renowacji wcześniej malowanych powierzchni, stosowana do prac w

obiektach  zabytkowych.  Aplikacja  poprzez  malowanie  pędzlem  lub  wałkiem  (2

warstwy).
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- Wymiana klamek z pcv na klamki mosiężne, odtwarzające oryginalne wzory, i spełniające

wymogi konserwatorskie. 

- Wymiana uszczelek.

6.2.3.3.   Parapety:

• Renowacja kamiennych parapetów:

-  Oczyszczenie  istniejących  marmurowych  parapetów  z  nieczystości,  przy  pomocy  pary

wodnej oraz przy użyciu preparatów konserwatorskich. 

- Ubytki w marmurowych parapetach uzupełnić poprzez  flekowanie za pomocą odpowiednio

dobranego kamienia.

-  Zabezpieczenie  parapetów  impregnatem  do  kamieni  np.  Akemi  anti  –fleck  lub  innym

o  właściwościach  równoważnych  (minimalna  absorpcja  wody  i  zanieczyszczeń,  ochrona

przed  tłuszczem i  olejem,  odporność  na  promieniowanie  UV,  bezzapachowy,  zachowuje

pierwotny odcień kamienia).

6.2.4.   Renowacja rozety sufitowej:

- Stwierdzono występowanie rozety sufitowej (R3):

- Zakres prac związanych z konserwacją istniejącej rozety:

• Ręczne oczyszczenie rozety z wtórnych warstw powłok malarskich.

• Odtworzenie brakujących fragmentów rozety, w sposób  analogiczny do pierwotnych

wzorów.  Brakujące  elementy  wykonać  z  masy  gipsowej  przeznaczonej  do

wykonywania sztukaterii.

• Malowanie rozety farbami paroprzepuszczalnymi w kolorze białym – 2 warstwy.
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6.2.5. Roboty tynkarskie i malarskie wewnątrz pomieszczeń:

• Remont istniejących tynków:

- Usunięcie starych powłok malarskich z powierzchni ścian i sufitów.

- Naprawa odspojonych i spękanych fragmentów tynków (przyjęto 60% całości):

• Odbicie odspojonych i spękanych fragmentów tynków cem.-wap.,

• uzupełnienie  tynków  –  projektowany  tynk  renowacyjny  paroprzepuszczalny  cem.-

wap. (zastosować tynk analogiczny do istniejącego tynku).

- Przecieranie pozostałych tynków (przyjęto 40% całości).

- Gruntowanie ścian i sufitów przed wykonaniem gładzi.

- Nakładanie gładzi gipsowych 2-warstwowych na ścianach i sufitach.

-  Dwukrotne  malowanie  ścian  i  sufitów,  farbami  paroprzepuszczalnymi  mineralnymi

w kolorze białym (przepuszczalność pary wodnej: klasa I).

-  Dwukrotne  malowanie  ścian  korytarza,  farbami  paroprzepuszczalnymi  mineralnymi

w  kolorze  jasnożółtym  np.  firmy  TIKURILLA  (lub  równoważne  o  właściwościach

technicznych  nie  gorszych)  wg  próbnika  NCS S0-510-Y  (przepuszczalność  pary  wodnej:

klasa I) - w miejscach wymiany i montażu drzwi od strony korytarza.

• Wykonanie tynków na projektowanych zamurowaniach:

- Gruntowanie ścian.

- Wykonanie nowych tynków cem.-wap. - na projektowanych zamurowaniach z cegły.

- Nakładanie gładzi 2-warstwowych na projektowanych zamurowaniach.

- Dwukrotne malowanie ścian, farbami paroprzepuszczalnymi mineralnymi w kolorze białym

(przepuszczalność pary wodnej: klasa I).

• Prace uzupełniające:

-  Montaż  kratek  wentylacyjnych  mosiężnych  14x14  cm  wg  wzoru  jak  na  pozostałych

wyremontowanych  piętrach.

- Montaż kątowników ochronnych aluminiowych na narożach.

6.2.6. Prace porządkowe:

- Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco utrzymywać porządek na terenie prowadzonych

prac.  

- Po robotach malarskich umyć okna, drzwi i posadzki wewnątrz budynku.
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6.3. Zakres prac - Pomieszczenie 340:

6.3.1. Stolarka, krata okienna:

6.3.1.1. Stolarka drzwiowa:

- Ostrożny demontaż skrzydeł drzwiowych oraz wykucie ościeży do pom. nr 340 (przekazanie

drzwi i ościeży Inwestorowi).

• Projektowane drzwi D1 – 1 szt.:

- Wykucie z muru istniejących wtórnych drzwi do pomieszczenia nr 340.

- Montaż nowych drzwi stalowych antywłamaniowych w klasie RC3;

- Drzwi jednoskrzydłowe, pełne z okładziną drewnianą;

- Ościeżnica stalowa;

- Drzwi wykonać jako wzorowane na podstawie zachowanej oryginalnej stolarki drzwiowej;

- Drzwi i ościeżnice w kolorze białym;

- Wyposażenie: klamki mosiężne, zamek, 3 zawiasy mosiężne / na skrzydło.

6.3.1.2. Stolarka okienna:

- Wymiana klamek z pcv na klamki mosiężne, odtwarzające oryginalne wzory, i spełniające

wymogi konserwatorskie. 

6.3.1.3. Krata okienna   w pom. nr 340  :

- Zabezpieczenie okna w pom. nr 340, kratą stalową antywłamaniową wewnętrzną, w kolorze

białym. Krata z możliwością otwarcia.

6.3.2.   Renowacja rozety sufitowej:

- Stwierdzono występowanie rozety sufitowej (R1):

- Zakres prac związanych z konserwacją istniejącej rozety:

• Ręczne oczyszczenie rozety z wtórnych warstw powłok malarskich.

• Odtworzenie brakujących fragmentów rozety, w sposób  analogiczny do pierwotnych

wzorów.  Brakujące  elementy  wykonać  z  masy  gipsowej  przeznaczonej  do

wykonywania sztukaterii.

• Malowanie rozety farbami paroprzepuszczalnymi w kolorze białym – 2 warstwy.
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6.3.3. Prace porządkowe:

- Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco utrzymywać porządek na terenie prowadzonych

prac.  

- Po robotach malarskich umyć okna, drzwi i posadzki wewnątrz budynku.

7.  WYTYCZNE DLA BRANŻ:

7.1. Instalacje sanitarne – c.o.:

- Wymiana instalacji centralnego ogrzewania:

• Wkucie w ściany istniejących pionów i poziomów instalacji centralnego ogrzewania.

Uwaga! Przewody prowadzić podtynkowo w bruzdach po istniejących trasach, w taki

sposób, aby ich montaż nie spowodował ingerencji w istniejący zabytkowy wystrój

wnętrz.

• Wymiana starych grzejników żeberkowych, na nowe o tradycyjnej formie żeberkowej.

Projektowany kolor grzejników: biały - RAL 9016. Grzejniki wyposażyć w głowice

termostatyczne regulujące temperaturę w pomieszczeniu.

- Obsadzenie kratek wentylacyjnych z podłączeniem przewodami wentylacyjnymi do pionów

i obudowa płytami g-k (w pomieszczeniach, w których stwierdzono braki).

7.2. Wytyczne branżowe - Instalacje elektryczne:

- Wkucie pod tynk istniejących, czynnych instalacji teletechnicznych.

-  Wymiana  instalacji  elektrycznej  i  osprzętu  elektrycznego  (osprzęt  np.  Berkera  lub

równoważny w pokojach biurowych biały, na korytarzu  czarny okrągły) wraz z rozbudową

istniejącej tablicy teletechnicznej.

-  Wymiana  sieci  logicznej  i  teletechnicznej  wraz  z  rozbudową  istniejącej  tablicy

teletechnicznej.

-  Wykonanie  systemu  sygnalizacji  włamania  i  napadu  oraz  kontroli  dostępu  dla

pomieszczenia nr 340.

Uwaga! Przewody prowadzić podtynkowo w bruzdach po istniejących trasach, w taki sposób,

aby ich montaż nie spowodował ingerencji w istniejący zabytkowy wystrój wnętrz.

20



8.  DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA:

Zdjęcie - Pom. nr 310 – rozeta sufitowa przeznaczona do konserwacji.

Zdjęcie - Pom. nr 357 – rozeta sufitowa przeznaczona do konserwacji.
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Zdjęcie - Pom. nr 340 – rozeta sufitowa przeznaczona do konserwacji.

Zdjęcie - Pom. nr 340 – wyremontowana podłoga z deszczułek i listw przypodłogowe.
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Zdjęcie - Pom. nr 357 –  Drzwi do renowacji; Wykładzina dywanowa do demontażu; 

Posadzka z deszczułek do remontu.
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9.  EKSPERTYZA TECHNICZNA:

9.1.   Przedmiot, cel i zakres opracowania:

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  remontu  pomieszczeń  nr  340,  357,  357A,

357B, 357C, 310, 310A.

Celem  opracowania  jest  określenie  oddziaływań  jakie  może  wywołać  planowana

inwestycja na konstrukcję istniejącego budynku.

9.2. Materiały i badania wykorzystane przy opracowaniu ekspertyzy:

Ekspertyzę opracowano w oparciu o:

-   oględziny budynku, przeprowadzone w czerwcu 2017  roku,

– informacje uzyskane od Zamawiającego,

– istniejącą dokumentację w/w budynku,

-   obowiązujące normy i przepisy budowlane.

9.3. Wnioski i zalecenia:

Wnioski:

W oparciu o przeprowadzone oględziny budynku, stwierdza się, iż:

W oparciu o przeprowadzone oględziny budynku i udostępnione przez Zamawiającego

dokumentację, stwierdza się dobry stan konstrukcyjnych elementów obiektu.

Stwierdzam,  iż  nie  ma  przeciwwskazań  dyskwalifikujących  możliwość  podjęcia

zaplanowanych robót ogólnobudowlanych i branżowych w zakresie objętym opracowaniem.

Zalecenia:

W  przypadku  stwierdzenia  np.  pęknięć  na  stropach,  lub  innych  konstrukcyjnych

elementach  budynku,  Wykonawca  prac  zobowiązany  jest  do  zatrzymania  prac  i  do

natychmiastowego zgłoszenia w/w usterek Zamawiającemu.

Prace wykonywać zgonie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego

2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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10.  OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

- Obszar oddziaływania planowanych prac, nie wykracza poza granice działki ew. nr 17.

- Prace mieścić się będą w całości na działce nr 17.

-  Prace nie wymagają wejścia na działki sąsiednie.

- Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz sąsiednie zabudowania.

- Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych  interesów

osób trzecich.  Realizacja  przedmiotowej  inwestycji  nie  powoduje ograniczenia dostępu do

drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej

oraz środków łączności przez osoby trzecie. Rozwiązania techniczne, usytuowanie budynku

oraz  sposób  zagospodarowania  terenu  nie  powodują  uciążliwości  związanych  z  hałasem,

wibracjami,  zakłóceniami  elektrycznymi  i  promieniowaniem,  a  także  zanieczyszczeniem

powietrza, wody i gleby.

11. OCHRONA ŚRODOWISKA I OTOCZENIA W CZASIE WYK. ROBÓT:

W okresie trwania prac, Wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny  wzgląd na: 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych

pyłami  lub  substancjami  toksycznymi,  zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami,

możliwością powstania pożaru. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia:

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do

użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych

materiałów na środowisko. 

Materiały,  które są szkodliwe dla otoczenia tylko w  czasie robót, a po zakończeniu

robót  ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  Jeżeli wymagają tego odpowiednie
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przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych

organów administracji państwowej. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia

podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących

właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  i urządzeń w czasie trwania prac. 

12.  WYMAGANIA SANEPIDU I BHP:

Głównym celem inwestycji, jest remont pomieszczeń nr 340, 357, 357A, 357B, 357C,

310, 310A.

W  pomieszczeniach  nie  będą  występowały  warunki  szkodliwe  i   uciążliwe  dla

zdrowia.
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13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ:

13.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego: Budynek Ministerstwa Edukacji Narodowej – pom.

objęte opracowaniem na III piętrze,o nr: 340, 357, 357A, 357B, 357C, 310, 310A.

13.2. Powierzchnia: 

         a) wewnętrzna:  91,90 m² (pow. części objętej opracowaniem).

          b) zabudowy:    ~ 3276,00 m². 

13.3. Wysokość: Budynek średniowysoki.

13.4. Liczba kondygnacji nadziemnych: 5;    poziomów podziemnych: 1.

13.5. Warunki usytuowania: 

Obiekt w zabudowie pierzejowej z dwóch stron zlokalizowany w granicy działki.

13  .6.  Kategoria  zagrożenia  ludzi,  maksymalna  gęstość  obciążenia  ogniowego  strefy

pożarowej: Pomieszczenia biurowe zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

13.7. Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych: Nie występuje.

13.8. Klasa odporności pożarowej:  ”B”.

13.9. Podział obiektu budowlanego na strefy pożarowe:  

Pomieszczenia objęte opracowaniem, znajdują się w 1 strefie pożarowej.

13.10. Warunki ewakuacji ludzi lub ich ratowania w inny sposób:  

- Budynek posiada 6 wyjść ewakuacyjnych na poziomie 1 kondygnacji. 

- Na 2 kondygnacji nadziemnej istnieje wyjście główne z budynku.

- Komunikacja w budynku pomiędzy piętrami odbywa się 7 klatkami schodowymi.

13.11. Urządzenia przeciwpożarowe: 

- Hydranty wewnętrzne 52 z wężami płasko składanymi, zasięg hydrantów przy wykorzystaniu

jednego odcinka węża o długości 20 m; Oświetlenie ewakuacyjne z własnym zasilaniem; Gaśnice

proszkowe typy ABC każda o  masie 4 kg;  Instalacja sygnalizacji pożaru;  Budynek wyposażony

w wyłącznik ppoż. prądu.

13.12. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych: 

Drogę pożarową dla budynku stanowi ul. Szucha przebiegająca wzdłuż dłuższego boku. Bliższa

krawędź ul. Szucha oddalona jest od ściany budynku o 9 m zatem z uwagi na szerokość jezdni

uznać  należy  że  droga  pożarowa  spełnia  wymagania  przepisów  pod  względem  odległości  i

lokalizacji. Szerokość drogi pożarowej min. 4,00 m, dopuszczalny nacisk na oś min. 100kN.

13.13. Rozwiązania zamienne do wymagań ochrony przeciwpożarowej:  

Instalacja wody pożarowej do zewnętrznego gaszenia pożaru budynku: 

-  W  ul.  Szucha  zlokalizowane  są  hydranty  podziemne  DN  80  o  wydajności  hydrantu,

co najmniej 10 dm3/s. Odległość hydrantów od budynku nie przekracza 75 m.

13.14.  Inne  ważne  dane: Przedmiotem  opracowania  są  pom.  biurowe  zlokalizowane  na  III

piętrze, o nr: 340, 357, 357A, 357B, 357C, 310, 310A.
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CZEŚĆ II

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA

         Na podstawie Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z dnia  23 czerwca  2003r.

(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).  

TYTUŁ PROJEKTU:      

REMONT POMIESZCZEŃ NR 
340, 357, 357A, 357B, 357C, 310, 310A

INWESTOR: 
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
AL. J. CH. SZUCHA 25, 00-918 WARSZAWA 

OBIEKT, ADRES INWESTYCJI:

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ
AL. J. CH. SZUCHA 25, 00-918 WARSZAWA

Działka ewidencyjna nr 17, obręb 5-05-11
Kategoria obiektu: XII

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
                                                        

ARCHITEKTURA:

Projektujący:   mgr inż. arch. Paweł Kułakowski  - ST 83/85

                        w specji. architektonicznej                       
                     

Przedmiot i zakres robót: 

Remont pomieszczeń nr 340, 357, 357A, 357B, 357C. 310, 310A.
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1)  Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  i  kolejność  realizacji

poszczególnych robót:

Zakres robót: Remont pomieszczeń nr 340, 357, 357A, 357B, 357C. 310, 310A.

Kolejność realizacji robót: 

– Prace przygotowawcze;

– Prace murowe i okładzinowe;

– remont posadzek;

– remont drzwi i okien;

– remont parapetów;

– prace tynkarskie i malarskie;

– prace porządkowe.

2) Wykaz istniejących obiektów:

• Budynek MEN – MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ.

3)  Wskazanie  elementów zagospodarowania  terenu,  które  mogą  stwarzać  zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- Czynne linie elektroenergetyczne.

- Prace na wysokości.

4) Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót:

-  Zagrożenie  pożarem,  porażeniem  prądem (przy  obsłudze  elektronarzędzi  i  urządzeń

elektrycznych, przy likwidacji kolizji z sieciami elektroenergetycznymi). 

- Upadek z wysokości – zagrożenie obejmuje wszystkich pracujących w trakcie całego okresu

prowadzenia robót  budowlanych, montażowych i branżowych.

-  Spadające  przedmioty –  zagrożenie  obejmuje  wszystkich  pracujących  w  trakcie  całego

okresu prowadzenia robót  budowlanych, montażowych i branżowych.

- Urazy podczas transportu i rozładunku na placu budowy materiałów zarówno przez dźwigi

jak i samochody samowyładowcze. Miejsce występowania zagrożenia: drogi transportowe,

place składowe, strefa zasięgu pracy dźwigów i rozładunku bezpośrednio na miejscu montażu

– wbudowania. 

-  Urazy  przez  tnące  i  wirujące  elementy  maszyn  i  narzędzi  budowlanych -  miejsce

występowania  zagrożenia:  zasięg  pracy  danego  urządzenia,  ewentualnie  rozszerzone

o   zasięg oddziaływania ubocznych skutków pracy  urządzenia, np. lecące iskry,  odpryski
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betonu  itp.  Czas  wystąpienia:  przez  cały  okres  budowy,  szczególnie  podczas  prac

demontażowych, ciecia betonu, cięcia elementów stalowych, itp.

- Możliwość urazów (głównie oparzeń ) podczas prowadzenia prac spawalniczych - miejsce

wystąpienia zagrożenia: bezpośrednio miejsca spawania rozszerzone o zasięg  oddziaływania

ubocznych skutków np. wysoka temperatura i lecące iskry. 

- Możliwość porażenia - przy  użytkowaniu różnego rodzaju urządzeń i narzędzi zasilanych

prądem elektrycznym. Miejsce wystąpienia zagrożenia: miejsce prowadzenia prac z  użyciem

narzędzi zasilanych prądem elektrycznym. Czas trwania zagrożenia: cały okres prowadzenia

prac.

-  Możliwość zatrucia  i  zapylenia  dróg  oddechowych -  miejsce  występowania  zagrożenia:

miejsce  składowania  i  stosowania  materiałów  do  czyszczenia  i  malowania  powierzchni

metalowych.  Czas  trwania  zagrożenia:  podczas  prac  związanych  z  czyszczeniem

i malowaniem stalowych belek.

5) Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych:

Przed rozpoczęciem robót teren budowy musi  zostać zagospodarowany w zakresie:

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych, 

-  urządzenia pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i socjalnych dla wykonawców robót, 

-  urządzenia składowisk materiałów i innych elementów.    

Zagospodarowanie terenu budowy:

-  teren budowlany należy grodzić  / zabezpieczyć przed osobami postronnymi; 

-  materiały, sprzęt i inne przedmioty nie mogą być  składowane na ciągach pieszych; drogi

komunikacyjne  dla  wózków  i  taczek  oraz  pochylnie,  po  których  dokonuje  się  ręcznego

przenoszenia ciężarów przygotować ze spadkami nie większymi niż 10%; przejścia i strefy

niebezpieczne muszą być  oświetlone i  oznakowane znakami ostrzegawczymi  lub znakami

zakazu; 

Praca  na  wysokości: to  praca  wykonywana  na  powierzchni  znajdującej  się  na  wysokości

co najmniej 1,00 m nad poziomem podłogi / ziemi. Do  pracy na wysokości nie zalicza się

pracy na powierzchni, niezależnie do wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:

- osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami

lub ścianami z oknami oszklonymi, 

- wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed

upadkiem z wysokości. 
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Na  powierzchniach  wzniesionych  na  wysokość  powyżej  1,00  m  nad  poziomem

podłogi / ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy,

lub  służących  jako  przejścia,  należy  zainstalować  balustrady  składające  się  z  poręczy

ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej l,l0 m i krawężników o wysokości co

najmniej  0,15m.  Pomiędzy  poręczą  i  krawężnikiem  musi  być  umieszczona  w  połowie

wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie

osób. Jeśli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie

balustrad  jest  niemożliwe,  należy  stosować  inne  skuteczne  środki  ochrony  pracowników

przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy. Prace

na wysokości muszą być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający pracownika

do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi. 

Przy pracach na:

 - drabinach, klamrach,  rusztowaniach i innych podwyższeniach nie przeznaczonych na

pobyt ludzi, 

-  na  wysokości  do  2m  nad  poziomem  podłogi  nie  wymagających  od  pracownika

wychylania  się  poza  obrys  urządzenia,  na  którym  stoi,  albo  przyjmowania  innej

wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, należy zapewnić, aby: 

- drabiny,  klamry rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone

przed nie przewidywana zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na

przewidywane obciążenie, pomost roboczy spełniał następujące wymagania: 

- powierzchnia pomostu musi być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i niezbędnych

materiałów, 

- podłoga musi być pozioma i równa, trwale umocowana, 

-  w  widocznym  miejscu  pomostu  należy  umieścić  czytelne  informacje  o  wielkości

dopuszczalnego obciążenia.

Rusztowania  i  podesty  ruchome  wiszące  muszą  spełniać  wymagania  określone

odpowiednio w odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach. Przy pracach na: słupach,

masztach,  konstrukcjach  wieżowych,  kominach,  konstrukcjach  budowlanych  bez  stropów,

także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na

wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy: 

- przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny  konstrukcji / urządzeń, na których mają

być wykonywane prace, w tych ich stabilność, wytrzymałość na: przewidywane obciążenie

oraz  zabezpieczenie  przed  nie  przewidywaną  zmianą  położenia,  a  także  stan  techniczny

stałych  elementów  konstrukcji  lub  urządzeń  mających  służyć  do  mocowania  linek

bezpieczeństwa, 
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- zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,

sprzętu  chroniącego  przed  upadkiem  z  wysokości  jak:  szelki  bezpieczeństwa  z  linką

bezpieczeństwa  przymocowaną  do  stałych  elementów  konstrukcji,  szelki  bezpieczeństwa

z pasem biodrowym,

- zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na

wysokości. 

Wymagania  ww.  dotyczą  również  prac  wykonywanych  na  pomostach,  podestach

i innych podwyższeniach, jeżeli rodzaj pracy wymaga  od pracownika - wychylenia się poza

balustradę  lub  obrys  urządzenia,  na  którym  stoi,  albo  przyjmowania  innej  wymuszonej

pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości. Niedopuszczalne jest składowanie materiałów

bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej

niż określają to przepisy szczególnie. Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk

materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod

liniami  napowietrznymi  lub  w  odległości  bliższej  od  skrajnych  przewodów  niż  określają

to przepisy szczególnie.

6)  Sposób prowadzenia  instruktażu pracowników przed  przystąpieniem do realizacji

robót: Przed przystąpieniem do realizacji robót kierujący budową musi wskazać:

-  Konieczność  stosowania  przez  pracowników  środków  ochrony,  indywidualnej,

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami, 

- sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji i preparatów

niebezpiecznych na terenie budowy, 

- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych,  zapewniających bezpieczną sprawną

komunikację,  umożliwiającą  szybką  ewakuację  na  wypadek  pożaru,  awarii  i  innych

zagrożeń, 

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych

do  prawidłowej  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych,  rozmieszczenie

urządzeń ppoż wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi rozmieszczenie

sprzętu ratunkowego, 

-  rozmieszczenie  i  oznaczenie  granic  obszarów  wewnętrznych  i  zewnętrznych,  stref

ochronnych,  wynikających  z  przepisów  odrębnych,  takich  jak  strefy  magazynowania

i  składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, 

- strefy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego. 
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7)  Sposób  przechowywania  i  przemieszczania  materiałów,  wyrobów,  substancji  oraz

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy:

Materiały niebezpieczne (np. rozpuszczalniki i podobne łatwopalne materiały) należy

przechowywać i przemieszczać zgodnie z zaleceniami producenta danego materiału. 

8) Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym

z wykonywania robót:

- Wszyscy pracownicy muszą posiadać świadectwo kwalifikacyjne dla osób uprawnionych do

budowy  i  eksploatacji  urządzeń,  instalacji  i  sieci  elektroenergetycznych  w  odpowiednim

zakresie.

-  Osoby  dozoru  technicznego  muszą  posiadać  świadectwo  kwalifikacyjne  dla  osób

sprawujących  dozór  na  eksploatacją  i  budową  urządzeń,  instalacji  i  sieci

elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

-  Pracownicy pracujący na wysokości muszą być przeszkoleni i posiadać odpowiedni sprzęt

asekuracyjny  zgodnie  z  „Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003r.

W  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót

budowlanych„ spełniający wymogi normy PN-90 Z-08057 „Sprzęt ochronny chroniący przed

upadkiem z wysokości”.

-  Prace  na  czynnych  urządzeniach  elektroenergetycznych  wykonać  zgodnie

z”  Rozporządzenie  Ministra  gospodarki  z  dnia  17.09.1999r.  w  sprawie  bezpieczeństwa

i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych”.

9)  Przechowywanie  dokumentacji  budowy  oraz  dokumentów  niezbędnych  do

prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych:

Dokumentacja  budowy  i  inne  w/w  dokumenty,  będą  przechowywane

w pomieszczeniu wskazanym przez Inwestora.  Dokumenty  będą pod kontrolą  Kierownika

Budowy.
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CZEŚĆ III

Warszawa 11.09.2017r.

1. OŚWIADCZENIE:

Zgodnie z wymogiem Prawa Budowlanego, Ustawa z dnia  07 lipca 1994r.,

niniejszym oświadczam, że projekt pt.:

REMONT POMIESZCZEŃ NR 
340, 357, 357A, 357B, 357C, 310, 310A

sporządzony  jest  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami

wiedzy technicznej.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:                                                        
ARCHITEKTURA:

Projektujący:   mgr inż. arch. Paweł Kułakowski  - ST 83/85

                         w specji. architektonicznej      
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2. ZAŚWIADCZENIE – MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻ. BUDOWNICTWA:
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3. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO:
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CZĘŚĆ IV

1. ZALECENIA KONSERWATORSKIE:
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