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FAZA: 

 

PROJEKT  BUDOWLANY 

 

 

I CZ Ć OPISOWA – OPIS TECHNICZNY  

 

 

 

1 STAN ISTNIEJ CY 

 

1.1 Przedmiot remontu 

 

Projekt remontu pomieszcze  nr 0A01, 0A03, 0A43, 0A07, 0A08, 0A09, 0A10, 0A13, 0A14 

zlokalizowanych na parterze w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w 

Warszawie. Opracowanie niniejsze dotyczy prac budowlanych wewn trz budynku. Przewidywane 
prace nie spowoduj  zmiany charakterystycznych parametrów budynku (tj. powierzchnia użytkowa, 
całkowita, kubatura itd.) oraz zmian w sposobie zagospodarowania terenu.  

1.2 Istniej cy stan zagospodarowania terenu. 

 

Wej cie od strony Al.. Szucha- Budynek posiada 4  kondygnacji naziemne.  

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu. 

 

Bez zmian. Projekt przebudowy nie dotyczy elementów zagospodarowania terenu. Nie zmieniany jest 

układ sieci instalacyjnych zewnętrznych . Nie podlega uzgodnieniu ZUD 

1.4 Zestawienie powierzchni poszczególnych cz ci zagospodarowania terenu. 
 

Bez zmian. Projekt przebudowy nie dotyczy elementów zagospodarowania terenu. 
Parametry czę ci budynku objętej opracowaniem: 
pow. użytkowa objęta opracowaniem – 114,59 m

2
 

kubatura objęta opracowaniem - 390 m
3
 

wysoko ć pomieszcze   - 3,40 m  

1.5 Informacje o ochronie terenu. 

 

Teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

1.6 Dane okre laj ce wpływ eksploatacji górniczej na działk . 
 

Nie dotyczy. Teren remontu nie znajduje się na obszarze, na którym prowadzona jest eksploatacja 
górnicza. 

1.7 Informacje o przewidywanych zagro eniach higieny i zdrowia u ytkowników. 
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Inwestycja nie zagraża użytkownikom budynku i jego otoczenia w rozumieniu zasad BHP i Sanepid. 

Spełnia wszystkie przepisy reguluj ce powyższe kwestie. Odpady budowlane powstałe w wyniku 
remontu powinny być wywiezione. 

1.8 Przeznaczenie i program u ytkowy obiektu. Forma i funkcja obiektu 

 

Budynek Ministerstwa Edukacji Narodowej został wzniesiony w latach 1927-1930 wg. projektu 

Zdzisława M cze skiego. Jest obiektem zabytkowym okresu międzywojennego, spełnia od funkcję 
biurow  resortu edukacji narodowej. Korytarze będ ce przedmiotem opracowania posiadaj  
identyczny układ na wszystkich naziemnych kondygnacjach oraz te same wyko czenia: posadzek, 
cian oraz sufitów. Duża czę ć pomieszcze  zachowała pierwotny wystrój Art Deco projektu profesora 

Wojciecha Jastrzębowskiego. 
 

1.9 Układ konstrukcyjno budowlany obiektu budowlanego. 

 

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej słupowo-ryglowej. 

ciany zewnętrzne z cegły pełnej 55 cm, działowe o grubo ci15cm. ciany kominowe murowane z 
cegły pełnej gr. 38cm.  
 Wyko czenie cian - tynki wapienno - piaskowe malowane farbami emulsyjnymi na kolor biały - w 

stanie rednim z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi pęknięciami,  
Wyko czenie posadzki w postaci klepki dębowej układanej w jodełkę na styk - miejscami bardzo 

zniszczona, wytarty lakier oraz liczne szpary między deskami. Cokoły z deski dębowej h=14cm – 

w podobnym stanie, w niektórych miejscach brak. 

Cokoły i listwy przypodłogowe z deski dębowej – w złym stanie technicznym, fragmentaryczne braki 
listew przypodłogowych, widoczne szczeliny pomiędzy cokołem a cian , 
 

Drzwi do pomieszcze  w stanie rednim, miejscami odpryski farby oraz szpary przy poł czeniu futryny 
ze cian , 
Sufity- tynki wapienno-piaskowe, sztukaterie, rozety wokół o wietlenia z profili ci gnionych w stanie 

dobrym. 

Stolarka okienna drewniana, współczesna, malowana w kolorze białym – nosz ca lady użytkowania. 
Instalacje elektryczne w złym stanie. Instalacja elektryczna nie została przebudowana od czasu 
powstania budynku. Przeł czniki oraz gniazda elektryczne na różnych  wysoko ciach i różnego 

rodzaju. 

Instalacje teletechniczne w stanie dobrym prowadzone w korytach PCV po cianach, 
Rury instalacji CO w stanie dobrym, miejscami mocno zabrudzone, grzejniki żeliwne w stanie dobrym. 

1.10 Sposób zapewnienia warunków do korzystania z obiektu osobom niepełnosprawnym. 

 

Osoby niepełnosprawne nie posiadaj  zapewnionego dostępu do poddawanych remontowi 

pomieszcze . W tej czę ci obiektu nie przewiduje się zatrudnienia osób na wózkach. 

 

1.11 Podstawowe dane technologiczne. Rozwi zania budowlane i techniczno-instalacyjne. 

 

Budynek wyposażony jest w niezbędne instalacje tj. wodoci gow , ciepłej wody i ogrzewania, 
kanalizacji sanitarnej, wentylacji, elektryczn , odgromow , teletechniczn . 
Instalacja elektryczna w stanie dostatecznym. Instalacje teletechniczne w korytach PVC. 

1.12 Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego. 
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Bez zmian.  

1.13 Wpływ obiektu na rodowisko. Oddziaływanie obiektu. 
 

Bez zmian. Budynek nie ma negatywnego wpływu na rodowisko. 
Obszar oddziaływania planowanych prac, nie wykracza poza granice działki ew. nr 17. Prace nie 

wymagaj  wej cia na działki s siednie. 
- Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na rodowisko oraz s siednie zabudowania. 
Poszanowanie, występuj cych w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób 
trzecich. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, 

możliwo ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz rodków ł czno ci przez 
osoby trzecie.  

Rozwi zania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposób zagospodarowania terenu nie powoduj  
uci żliwo ci zwi zanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a 
także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 

 

 

 

 

2 STAN PROJEKTOWANY 

 

Plany architektoniczne opracowano na podstawie wytycznych zawartych w Umowie nr 

MEN/2018/BA/655, wizji lokalnej oraz inwentaryzacji architektonicznej przebudowanych pomieszcze . 
 

Przewidziane prace remontowe: 

- usunięcie starej powłoki malarskiej  
- skucie odparzonego tynku, tynku o niedostatecznej wytrzymało ci położenie nowych tynków, 
naprawa istniej cych,  
- wyburzenie niektórych cianek działowych, skucie glazury i terakoty, demontaż istniej cych urz dze  
sanitarnych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniach sanitarnych. 

-wymiana posadzek na zgodnie z wymian  jak w łazienkach w których przeprowadzony był remont – 

płytki gresowe Octagon Alasca (Taco, Nero)  
- na cianach łazienki - płytki glazury VIVES MUGAT białe i czarne, 
- renowacja lub wymiana drzwi – odtworzenie. Naprawa istniej cej oryginalnej stolarki drzwiowej 
(dotyczy skrzydeł i o cieżnic) – usunięcie starych powłok malarskich, naprawa miejscowych ubytków 
drewna, malowanie dwukrotne farba olejn  do drewna w kolorze białym, czyszczenie przeszkle , 
wymiana okuć i klamek na mosiężne odtworzone wg. zachowanych wzorów,  
- malowanie cian, sufitów,  
- wymiana, cyklinowanie, lakierowanie posadzek z deszczułek dębowych gr 22 mm                               
w przebudowywanych pomieszczeniach (lakier o dużej wytrzymało ci na cieranie i uszkodzenia 

mechaniczne, posiadaj cy atest higieniczny), z uprzednim przygotowaniem podłoża: skucie lepiku z 
podłożem cementowym i wykonanie nowej warstwy cementowej około 3 cm. 
- renowacja rozet sufitowych,  

-  renowacja sztukaterii przysufitowych,  

- renowacja uszkodzonych drzwi oraz malowanie na kolor biały, wymiana okuć wtórnych na okucia 

mosiężne ,  
- montaż nowych parapetów marmurowych  nad grzejnikami gr 3cm,  - w celu ożywienia kolorów na zmatowione powierzchnie parapetów należy nałożyć pastę polersk  i po 

wstępnym wyschnięciu polerować do narzędziami kamieniarskimi do uzyskaniu poż danego blasku. 
- wkucie pod tynk instalacji teletechnicznych,  
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- wymiana instalacji elektrycznej, osprzętu elektrycznego – projekt instalacji 

- wymiana sieci logicznej i teletechnicznej - projekt instalacji 

- wymiana instalacji c.o. wraz z wymian  grzejników, wkucie w ciany pionów i gał zek wraz 
z robotami poinstalacyjnymi, doprowadzenie wentylacji do pokoi biurowych - projekt instalacji. 

 

2.1. Przeznaczenie i program u ytkowy obiektu. 
 

2.1.1 Przeznaczenie obiektu. 

Pomieszczenia biurowe 

 

2.1.2 Program u ytkowy. 
W remontowanej czę ci zlokalizowane s  pokoje biurowe. 

 

2.1.3 Zestawienie powierzchni. 

Pu. czę ci proj. ok. 114,59 m² 

2.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego. 

 

Projektowana przebudowa nie ingeruje w architekturę budynku.  

2.3. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego. 
 

Projekt nie przewiduje ingerencji w elementy konstrukcyjne.  

 

ROZWI ZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE  
Prace rozbiórkowe i demonta e 
 

Demontażowi podlegaj  elementy oznaczone na rysunkach, takie jak cianki działowe, drzwi 

wewnętrzne wraz z o cieżnicami (przeznaczone do wymiany, do pokoju nr  , wraz z o cieżnic ), 
zniszczone posadzki parkietowe i listwy cokołowe. 

W łazienkach usunięte zostan  płytki gresowe i glazura na cianach oraz istniej ce sufity 
gipsokartonowe. 

Przed przyst pieniem do prac budowlanych elementy nie przeznaczone do wymiany (np okna, 

oryginalna stolarka drzwiowa) należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia robót. 
W zakresie prac rozbiórkowych projektuje się sprawdzenie stanu istniej cych tynków ciennych i 
sufitowych poprzez  ich opukanie, następnie skucie uszkodzonych fragmentów. Tynki takie należy 
skuć do twardej, jednolitej warstwy.  
Należy również zdemontować cokoły i listwy przycokołowe oraz sprawdzić stan cian i tynków pod 
nimi, a w przypadku słabej ich jako ci, należy wykonać zbicie wszystkich słabych oraz zmurszałych 
warstw.  

Po demontażu istniej cych parkietów należy usun ć pozostało ci lepiku wraz ze skuciem wierzchniej 
warstwy podłoża betonowego do głęboko ci 2,5cm oraz oczyszczenie podłoża metod  mechaniczn  

poprzez dwukrotne szlifowanie warstwy szlichty.  

Przed przyst pieniem do wykonania zaprojektowanych elementów budowlanych wykonawca jest 
zobowi zany, wyburzyć – zdemontować i usun ć elementy istniej ce koliduj ce z czę ci  
projektowan . Prace wyburzeniowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu odpowiednich narzędzi, 
bez użycia mechanicznego sprzętu. Elementy z rozbiórki, gruz należy usuwać bezpo rednio  do 
kontenera ustawionego na zewn trz – po uzgodnieniu z Inwestorem i pod nadzorem Inwestora.  

Wykonawca zobowi zany jest do wywiezienia gruzu we własnym zakresie na odpowiednie 
składowisko odpadów. 
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Posadzki drewniane 
 
Po wykonaniu demontażu klepki drewnianej i oczyszczeniu podłoża wszystkie duże nierówno ci 
posadzki,  należy wyrównać wylewk  cementow  samopoziomuj c  o gr. 2,5cm. 
Wykonanie warstwy posadzkowej  obejmuje: gruntowanie podłoża, ułożenie parkietu dębowego gr. 22 
mm kl.I na kleju poliuretanowym dwuskładnikowym, cyklinowanie, szpachlowanie, nałożenie gruntu  
oraz trzykrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym półmatowym o dużej wytrzymało ci na cieranie i 
uderzenia, posiadaj cy atest higieniczny, zgodnie z wymaganiami producenta.   
Montaż parkietu wraz z lakierowaniem przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta parkietu  lub 

według systemu: 
Parkiet należy układać z zachowaniem istniej cego wzoru ułożenia ( w jodełkę, na styk bez fryzów 
bocznych), pocz tek układania – od istniej cego parkietu z uwzględnieniem poł czenia na styk, klepki 
skrajne powinny być ułożone z zachowanie odległo ci od cian ok. 2cm. 
Prace wyko czeniowe zwi zane z montażem listew cokołowych - listwy należy odtworzyć z drewna 
dębowego wg. zachowanych wzorów. Listwy montowane do ciany na kołki i klej montażowy , w 
narożnikach i na ł czeniach cięte pod skosem, 

Trzykrotne lakierowanie parkietu lakierem dwuskładnikowym poliuretanowym bezbarwnym, 

półmatowym. 
 

Parametry parkietu dębowego: 
 

klepka z drewna dębowego w I klasie, bez sęków, bieli, plam ,spęknień , czerwotoczu, ciemnych smug.  
Grubo ć  22mm, wymiary klepki 30x7x2,2cm; 

 

Sposób ułożenia – jodełka na styk, bez fryzów bocznych  (wzór ułożenie – identyczny z istniej cym), 
Wilgotno ć drewna - 9%; 

Twardo ć wg. Brinnela – 3,7 kp/mm2 

Drewno powinno być sezonowane w warunkach temp. i wilgotno ciowych zbliżonych do warunków w 
miejscu wbudowania przez co najmniej 2-3 miesi ce. 
Parkiet należy układać stosuj c preparaty renowowanego producenta, proponuje się kleje 
dyspersyjne, które nie zawieraj  rozpuszczalników organicznych i w trakcie schnięcia nie wydzielaj  
żadnych toksycznych oparów. Zaleca się kleje w postaci mieszanki dyspersji akrylowo-winylowych z 

wypełniaczami w postaci żywic, plastyfikatorów oraz substancji konserwuj cych. Kleje te tworz  
mocne i jednocze nie elastyczne spoiny, umożliwiaj ce swobodne rozszerzanie się i kurczenie klepek 
pod wpływem zmian wilgotno ci powietrza.  
 

Ułożon  posadzkę należy wycyklinować, a następnie starannie oczy cić i odpylić. Ko cowe 
zabezpieczenie ułożonej posadzki należy wykonać poprzez pomalowanie lakierami 
dwuskładnikowymi poliuretanowymi np. Firmy PAEM. Zaleca się wykonanie jako I warstwy lakieru 
podkładowego np. Capon Extra, a po jego wyschnięciu położenie II i III warstwy zgodnie z instrukcj  
kładzenia lakieru powierzchniowego. Proponuje się położenie II warstw lakieru powierzchniowego 

w przypadku malowania parkietu wałkiem lub III warstw w przypadku malowania pędzlem. Dodatkowo 
dla zapobiegania skurczom nowej posadzki, zaleca się wentylowanie pomieszcze  poprzez 
otwieranie okien b dź zastosowanie w nich nawiewników. Ponadto pomieszczenia korytarzy na 
pocz tku eksploatacji posadzki należy nawilżać, proponuje się tu zastosowanie porcelanowych 
naczy  z wod  zawieszonych na grzejnikach żeliwnych.  
 

Docelowy poziom posadzek w stanie wyko czonym powinien być identyczny we wszystkich 

pomieszczeniach, objętych przedmiotowym remontem oraz odpowiadać poziomowi posadzki w hallu 
ł cz cym się bezpo rednio z korytarzem, w którym projektuje  się wymianę posadzki.  
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Stolarka okienna i drzwiowa 
 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna  
 

Projektuje się naprawę i malowanie istniej cej stolarki drzwiowej drewnianej oraz wymianę 
odtworzeniow  uszkodzonych drzwi  

Drzwi drewniane płycinowe, jednoskrzydłowe, pełne z obramowaniem profilowym, o cieżnice  z 
ćwierćwałkami, opaski obustronne, profilowane.  

 

Prace remontowe (naprawcze) stolarki drzwiowej – zakres prac: 

 

-  demontaż skrzydeł drzwiowych i opasek,  
-  naprawę  elementów mocowanych na stałe (o cieżnice) przeprowadzić na miejscu.  
- usunięcie warstw starych farb olejnych z powierzchni skrzydeł drzwiowych oraz o cieżnic bez 
uszkodzenia struktury drewna,  

- demontaż wtórnych okuć, flekowanie miejsc po zdemontowanych okuciach oraz innych 
uszkodzeniach mechanicznych,  

- wzmocnienie zł cz stolarskich w narożach , no no ć charakterystyczna zł czy w narożach ram 
drzwiowych nie mniejsza niż 700N, 
- dwukrotne malowanie stolarki farb  do drewna opart  na spoiwach olejnych lub żywicach alkidowych 
półmatow , w kolorze białym (stosować grunty i farby do drewna renomowanych producentów w 
postaci rozwi za  systemowych) 

- montaż nowych okuć mosiężnych wg. zachowanych wzorów (materiał Zamawiaj cego). 
- ponowny montaż skrzydeł i opasek po przeprowadzonej naprawie. 
 

Nowe drzwi należy odtworzyć jako identyczne z zachowanymi oryginalnymi wzorami zgodnie z 

rysunkiem 

Drzwi drewniane płycinowe, jednoskrzydłowe, pełne z obramowaniem profilowym, o cieżnice  z 
ćwierćwałkami, opaski obustronne profilowane, o cieżnice i ramiaki z drewna sosnowego klejonego 
warstwowo, skrzydło oraz o cieżnicę z opaskami wykonać jako identyczne z zachowanymi 

oryginalnymi wzorami ze szczególnym uwzględnieniem wymiarów i kształtu oraz dekorowania profili i 
ich rozmieszczenia , skrzydło i o cieżnica dwukrotnie malowanie  farb  do drewna opart  na spoiwach 
olejnych lub żywicach alkidowych,  półmatow  w kolorze białym, okucia mosiężne wg. zachowanych 

oryginalnych wzorów. 

 

Przy drzwiach, w posadzce należy zamontować odbojniki podłogowe zapobiegaj ce uderzeniom drzwi 
w cianę. 
 

Prace glazurnicze 

 

Posadzka - warstwy na całej powierzchni: 
- wylewka samopoziomuj ca, 
- bezszwowa izolacja szlamowa z wywinięciem 1m na ciany, 
- terakota Vives Octagon Alasca (Taco, Negro)- płytka 31,6x31,6cm biała matowa (3116CN00) z 

wstawkami z kostki czarnej matowej 6.7x6.7 cm (3742CN90), fuga minimalna możliwa (1-1,5mm), 

Okładzina cian: 
- otynkowanie cian tynkiem cementowo - wapiennym, do wysoko ci 270 cm: płytki glazury VIVES 
MUGAT białe i czarne, 
- powyżej wysoko ci płytek należy wykonać podwójn  gładź gipsow , 
Nie przewiduje się stosowania listew narożnych ani systemowych narożników ceramicznych, 
dlatego wszystkie poł czenia płytek w narożnikach szlifowane. ciany niepokryte glazur  oraz sufity 

malowane farb  silikonow  zmywaln  na kolor biały NCS S1005- Y30R 
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Stolarka okienna  

 

Projektuje się dwukrotne, obustronne malowanie istniej cej stolarki okiennej drewnianej farb  do 

drewna opart  na spoiwach olejnych lub żywicach alkidowych,  półmatow  w kolorze białym. Przed 
przyst pieniem do malowania należy zabezpieczyć powierzchnie nie podlegaj ce pokryciu farb  np. 
przy użyciu ta my papierowej. Należy również zabezpieczyć przed zabrudzeniem farb  kasety rolet 
oraz ich boczne prowadnice. Podłoże przed nałożeniem pierwszej warstwy powłoki malarskiej 
powinno być oczyszczone i odtłuszczone – zgodnie z wymaganiami producenta farby.  

 

Tynki cienne i sufitowe 

 

Wszystkie tynki wewnętrzne w pomieszczeniach objętych remontem należy  poddać ocenie pod 
względem ich wytrzymało ci  i przydatno ci do dalszego użytkowania poprzez opukanie. Odspojone , 
luźne oraz zniszczone fragmenty tynków należy  skuć. Projektuje się wymianę 40% powierzchni 
tynków wewnętrznych ciennych. Pozostałe - przetarcie wraz z zeskrobaniem istniej cych warstw 
farby. Kruche i niespójne fragmenty należy usun ć a nadmierne ubytki zaszpachlować wyrównuj co- 

szpachlow  zapraw  w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiwa mineralnego, 
wypełniaczy mineralnych oraz domieszek modyfikuj cych. Przed tynkowaniem, po wykonaniu bruzd 
pod instalacje elektryczne oraz sanitarne podłoże należy zagruntować.  
 

Wszelkich uzupełnie , napraw oraz wymiany tynków istniej cych dokonać w systemie lekkiego tynku 
wapienno-cementowego z dodatkiem perlitu. 

Narożniki wypukłe cian należy zabezpieczyć systemowymi listwami aluminiowymi podtynkowymi. 

Na w ten sposób przygotowane cienny należy nałożyć gładź wap.-cementow  typu lekkiego o 
maksymalnej grubo ci warstwy do 0,5cm. Gładź należy nałożyć dla uzyskania jednolitej, równej i 
gładkiej powierzchni ciany.  
 
Do napraw ubytków tynków  wyklucza się używanie tynków gipsowych oraz tynków czysto 
cementowych - naprawy powinny być wykonywane materiałem o podobnych parametrach. 
Należy zwrócić szczególn  uwagę by uzupełnie  i napraw tynków dokonywać tynkiem o strukturze 

analogicznym z tynkiem istniej cym. 
 

Rozety i sztukaterie podsufitowe 

Planuje się wykonać prace naprawcze istniej cych  rozet sufitowych oraz sztukaterii przysufitowej w 
korytarzu.  

W zakres prac wchodz : 
- zdjęcie istniej cych przekrojów i wymiarów sztukaterii oraz przygotowanie szablonów, 

- delikatne usunięcie z istniej cych sztukaterii wtórnych powłok malarskich, 
- ocena pod względem przydatno ci do dalszego użytkowania poprzez opukanie, luźne fragmenty 
należy usun ć (przyjęto 10% sztukaterii do odtworzenia), 

- naprawa ubytków oraz odtworzenia brakuj cych fragmentów i ubytków profili ci gnionych  
powstałych w wyniku wymiany okablowania zasilaj cego do o wietlenia sufitowego należy dokonać w 
technologii analogicznej z istniej c  przy użyciu lekkiej mineralnej zaprawy sztukatorskiej,  

- wierzchni  warstwę wygładzaj c  profili ci gnionych na cało ci powierzchni wykonać z mineralnej 
zaprawy sztukatorskiej drobnoziarnistej (uziarnienie o r. 0-0,4mm) , 

- cało ć profili sztukatorskich należy pomalować dwukrotnie farb  mineraln  w kolorze białym.   
 

Roboty malarskie 

 

Powłoki malarskie pomieszcze  wykonać dwukrotnie farb  paroprzepuszczaln  do wnętrz po 
uprzednim zagruntowaniu podłoża zgodnie z wytycznymi producenta. 

Farby w kolorach odpowiednio: 
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- ciany i sufity pokoi biurowych – kolor biały, 
- ciany korytarza– kolor jasno-żółty (nr NCS 0510-Y wg. wzornika firmy Tikkurila) – kolor identyczny z 

istniej cymi wymalowaniami korytarzy (uzgodniony z Konserwatorem Zabytków na etapie 
prowadzonych uprzednio prac remontowych), 

 

Parametry techniczne farby: 

- farba mineralna do wnętrz, na podłoża mineralne i stare powłoki malarskie, 
- paroprzepuszczalno ć V > 2.000 g/(m2∙d ) 
- odporno ć na szorowanie na mokro: klasa 2  
 

Parapety wewn trzne  
 

Projektuje się prace remontowe istniej cych parapetów wewnętrznych kamiennych.  
 

Zakres prac: 

- oczyszczenie parapetów kamiennych przy użyciu pary wodnej i przy użyciu preparatów 
konserwatorskich, 

- wzmocnienie osłabionych miejsc preparatem krzemoorganicznym, 

Naprawy uszkodzonych powierzchni (rys i pęknięć) przy użyciu masy szpachlowej do napraw 
powierzchni kamiennych imituj cej marmur (przyjęto 2% całkowitej powierzchni parapetów), 
Po oczyszczeniu, wzmocnieniu i uzupełnieniu elementów marmurowych powierzchnię należy 
wypolerować i zaimpregnować preparatem zabezpieczaj cym przed wnikaniem  brudu i wilgoci. 
Nowy parapet marmurowy gr 3 cm nad grzejnikiem, należy dobrać marmur zbliżony do parapetu 
nadokiennego. 

 

Kratki wentylacyjne 

 

Istniej ce kratki wentylacyjne we wszystkich pomieszczeniach należy zdemontować oraz w ich 
miejsce zamontować nowe kratki mosiężne o wymiarach 14x14cm. 
 

2.4. Podstawowe dane technologiczne. 

Nie dotyczy. (Dotyczy obiektu usługowego, produkcyjnego lub technicznego). 
 

2.5. Rozwi zania budowlane i techniczno-instalacyjne. 

Nie dotyczy. (Dotyczy obiektów budowlanych liniowych). 
 

2.6. Rozwi zania zasadniczych elementów wyposa enia budowlano-instalacyjnego. 

 

W remontowanych pomieszczeniach należy dokonać demontażu instalacji elektrycznych oraz co 

zgodnie z opisami i rysunkami w czę ci projektu po więconej tym instalacjom. 

 

Rozwi zania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniaj ce 
użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególno ci instalacji i urz dze  
budowlanych:  

-instalacji sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji - przedstawione s  w czę ci Projektu dotycz cej 
instalacji sanitarnych. 

- instalacji i urz dze  budowlanych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, przedstawione s  w czę ci 
Projektu dotycz cej instalacji elektrycznych.  
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2.7. Rozwi zania i sposób funkcjonowania zasadniczych elementów instalacji technicznych. 

 

Rozwi zania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniaj ce 
użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem zostały przedstawione w czę ciach Projektu 
dotycz cych instalacji. 

2.8. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego. 

 

Bez zmian. 

2.9. Warunki ochrony przeciwpo arowej 
Projekt budowlany stanowi przywrócenie pierwotnego stanu budynku Ministerstwa Edukacji 

Narodowej - przebudowy czę ci parteru. Budynek nie spełnia wymaga  pod względem ochrony 
przeciwpożarowej - m.in. klatki schodowe nie s  obudowane nie posiadaj  oddymiania - co stanowi 

zagrożenie życia ludzi zgodnie z §16 Rozporz dzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych. Ze względu na ograniczony 
zakres projektu, odpowiedzialno ć za dostosowanie cało ci budynku do wymogów 

przeciwpożarowych spoczywa na Inwestorze.  

 

Funkcja i lokalizacja budynku:  

Budynek administracyjno-biurowy Al. Szucha Warszawa 

Parametry budynku. 

Istniej cy budynek jest redniowysokim obiektem użyteczno ci publicznej, posiadaj cym cztery 
kondygnacje nadziemne. 

Obci enie ogniowe. 
Budynek pełni funkcję administracyjno-biurow , nie przewiduje się pomieszcze  

przeznaczonych do składowania substancji palnych. Nie występuj  pomieszczenia zagrożone 
wybuchem. 

Zagro enie ludzi. 
Kategoria zagrożenia ludzi ZLIII, liczba stałych użytkowników budynku wynosi ok. 70osób na każdej 
kondygnacji. 

Budynek posiada siedem klatek schodowych zapewniaj cych ewakuację ludzi na zewn trz budynku, 
w tym pięć wydzielonych oraz dwie otwarte na przestrze  korytarza. Na korytarzach znajduje się 
o wietlenie ewakuacyjne. 
Zakres projektowanych zmian w budynku. 

Projekt dotyczy przebudowy na parterze  budynku, dzięki której zostanie przywrócony pierwotny układ 
komunikacyjny obiektu a pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi będ  miały zapewnion  
możliwo ć ewakuacji w dwóch kierunkach. Przebudowywana czę ć przeznaczona jest dla ok. 15 
osób. 
Konieczno ć sporz dzenia projektu budowlanego wynika z zabytkowego charakteru budynku oraz 

faktu wpisania go do rejestru zabytków. 
Elementy projektowane posiadaj  parametry wymagane dla budynków o klasie odporno ci pożarowej 
B (odporno ć ogniowa cian wewnętrznych EI30) 
Dostosowanie klatek schodowych oraz pozostałych elementów budowlanych do wymaga  odporno ci 
pożarowej budynku jest przedmiotem odrębnych opracowa . 

2.10. Ocena techniczna 

 

Budynek znajduje się w dobrym stanie technicznym. Projekt nie przewiduje ingerencji w elementy 

konstrukcyjne. Projekt dotyczy remontu pomieszcze ., wymiany instalacji, drzwi.  
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Uwagi wykonawcze 

 

1. Wykonawca, przed przyst pieniem do robot, zobowi zany jest do zapoznania się ze wszystkimi 
dokumentacjami branżowymi i budowlanymi. 
 

2. Wszystkie wymiary liniowe podawane s  w centymetrach a koty wysoko ciowe w metrach. 
-wymiary "~" s  przybliżone lub wynikowe - należy stosować się do wskazówek tekstowych na 
rysunku 

-nie wolno brać żadnego wymiaru mierz c bezpo rednio z rysunku. 
-obowi zkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. 

-w wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy pomiędzy projektem a stanem faktycznym, wykonawca 
zobowi zany jest przekazać tę informację do jednostki projektowej. 
 

3. W sprawach nie okre lonych dokumentacja obowi zuj  : 
-warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano montażowych. 
-Polskie Normy (PN). 

-instrukcje, wytyczne, wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej. 
-instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-

instalacyjnych. 

-przepisy techniczne instytucji kontroluj cych jako ć materiałów i wykonywanych robot. 
 

4. Zastosowane elementy i urz dzenia, jak też materiały i elementy budowlane oraz instalacyjne 
powinny posiadać stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w Polsce. 

 

NOTA WYKONAWCZA: 

 

1. Przed rozpoczęciem prac Architektowi należy przedstawić do uzgodnie , aprobaty i akceptacji: 
- próbki materiałów do fabrykacji i montażu 

- próbki kolorystyki w tym poszczególnych elementów widocznych. 
2. Prowadzenie prac budowlanych, odbiorów czę ciowych i cało ciowych danych zakresów robot 
wył cznie na podstawie niniejszego planu bez uzgodnionego i zatwierdzonego przez architekta planu 
warsztatowego jest zabronione. 

 

3.Wykonanie poszczególnych elementów poprzedzić szczegółowymi pomiarami miejsca ich 
wbudowania. 

Opracowała:  

mgr inż.arch. Barbara Odolczyk 
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FAZA: 

 

PROJEKT BUDOWLANY 

 

 

II CZ Ć OPISOWA – INFORMACJA BIOZ  

 

 

 

 

 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) 

(Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 

113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63) 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi 
zmianami) 

- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997r w sprawie ogólnych 
przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami) 
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn. zm.) 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122 poz. 1321 z późn. zm.) 
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy plany bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzaj cych zagrożenia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi  
(Dz. U. nr 151 poz. 1256) 

- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych 
zasad szkolenia w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285) 
- Rozporz dzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, 
które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288) 
- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnie  
rzeczoznawców do spraw bezpiecze stwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, 
w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji 
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz. U. nr 62 poz. 290) 
- Rozporz dzenie Rady Ministrów dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów 
(Dz. U. nr 60 poz. 278) 

- Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r w sprawie bezpiecze stwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  technicznych do robót ziemnych, budowlanych 
i drogowych (Dz. U. nr 118 poz 1263) 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401) 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNO Ć 
REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

 

- demontaż drewnianych drzwi i o cieżnic, 
- usunięcie starej powłoki malarskiej, 
- skucie spękanych i odpadaj cych  tynków wewn trz pomieszczenia ze cian i stropu – 
przyjęto 40%,  
- rozbiórka cianek działowych, 
- usunięcie gresu z podłogi i glazury ze cian łazienek, 
- rozbiórka posadzki:- parkiet dębowy 2,2 cm,- warstwa wyrównawcza 33 cm, 
- demontaż drewnianych listew cokołowych oraz przypodłogowych, 
- demontaż instalacji elektrycznej i o wietleniowej, 

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_psbud/node730677/node472054/akt334392/09.02.2006?f=templates&fn=abc.actver.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.1994.89.414&data=user
javascript:jpa('urn:act:du:2004:6:41')
javascript:jpa('urn:act:du:2004:92:881')
javascript:jpa('urn:act:du:2004:93:888')
javascript:jpa('urn:act:du:2004:96:959')
javascript:jpa('urn:act:du:2005:113:954')
javascript:jpa('urn:act:du:2005:113:954')
javascript:jpa('urn:act:du:2005:163:1362')
javascript:jpa('urn:act:du:2005:163:1364')
javascript:jpa('urn:act:du:2005:169:1419')
javascript:jpa('urn:act:du:2006:12:63')
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- demontaż kratek wentylacyjnych wewnętrznych 
- wykonanie robót budowlanych i wyko czeniowych i instalacyjnych: 
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej i o wietleniowej  
- montaż zdemontowanych żyrandoli dostarczonych przez Inwestora, 
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania  
- wykonanie naprawy oraz uzupełnie  tynków na cianach i suficie,  
- wykonanie rozety sufitowej jako detalu sztukatorskiego z odlewów gipsowych na wzór 
istniej cych w s siednich pomieszczeniach, 
- wykonanie nowej posadzki- parkiet dębowy na warstwie wyrównawczej 
- montaż drewnianych listew cokołowych oraz przypodłogowych, 
- wykonanie i montaż drewnianych drzwi na wzór istniej cych oraz drwi 
antywłamaniowych 
- malowanie pomieszcze ( ciany i sufity) farbami paroprzepuszczalnymi, np. Tikurilla, 
- montaż kratek wentylacyjnych 14x14 cm w kolorze białym,  
- renowacja i montaż parapetów marmurowych: 

 

2. WYKAZ ISTNIEJ CYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Budynek, którego dotyczy przebudowa znajduje się w Warszawie, przy Al. Szucha 25 

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOG  
STWARZAĆ ZAGRO ENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI; 

Brak. 

4. WSKAZANIE DOTYCZ CE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO EŃ WYST PUJ CYCH PODCZAS 

REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKRE LAJ CE SKAL  I RODZAJE ZAGRO EŃ ORAZ 
MIEJSCE I CZAS ICH WYST PIENIA; 

- Możliwo ć uszkodzenia ciała wskutek upadku z wysoko ci, upuszczenia narzędzi, niewła ciwego 
obchodzenia się z narzędziami i maszynami budowlanymi. 
- Wej cie na teren budowy osób niepowołanych, mog cych spowodować wypadek lub nie wiadomie 
ulec wypadkowi. 

- Zagrożenie awari  konstrukcji w przypadku nieprawidłowego wykonywania robót. 
- Zagrożenie pożarem wskutek awarii urz dze  elektrycznych lub przypadkowego zaprószenia ognia. 
- Możliwo ć podrażnienia lub uszkodzenia oczu i skóry substancjami szkodliwymi, takimi jak wapno, 
cement, farby, impregnaty do ochrony drewna. 

- Możliwo ć porażenia pr dem elektrycznym przy niewła ciwym demontażu oraz wykonywaniu nowej 
instalacji elektrycznej 

 

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA U PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYST PIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Przed przyst pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych kierownik 

budowy powinien okre lić: 
- zakres i imienny podział pracy, 
- kolejno ć wykonywania zada , 
- wymagania bezpiecze stwa przy poszczególnych czynno ciach, 
- rodzaj zagroże  i postępowanie w przypadku wyst pienia zagrożenia. 
Na stanowiskach pracy należy wywiesić instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje 

obsługi urz dze . 
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6. WSKAZANIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA I PRZEMIESZCZANIA MATERIAŁÓW, 

WYROBÓW, SUBSTANCJI ORAZ PREPARATÓW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY 

Podczas pracy z materiałami szkodliwymi, należy stosować się ci le do instrukcji producenta. 
Materiały przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do 
składania materiałów i wyrobów. 

7. WSKAZANIE RODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJ CYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJ CYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W 

STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGRO ENIA ZDROWIA LUB W ICH S SIEDZTWIE, W TYM 

ZAPEWNIAJ CYCH BEZPIECZN  I SPRAWN  KOMUNIKACJ , UMO LIWIAJ C  SZYBK  
EWAKUACJ  NA WYPADEK PO ARU, AWARII I INNYCH ZAGRO EŃ; 

Odł czenie od napięcia instalacji w rejonie wykonywanych robót. 
Szkolenie ogólne i stanowiskowe w zakresie BHP, wywieszenie instrukcji BHP na stanowiskach pracy. 
Prawidłowa organizacja placu budowy, a w tym: 
 

- wywieszenie tablicy informacyjnej budowy z podaniem telefonów alarmowych oraz 
telefonami osób odpowiedzialnych za prowadzenie budowy, 

- dbało ć o czysto ć na przej ciach, doj ciach oraz na stanowisku pracy, 
- urz dzenie stosownych składowisk materiałów, w  szczególno ci zamkniętych pomieszcze  

do składowania chemikaliów i materiałów niebezpiecznych. 
 

Stały nadzór nad prowadzonymi pracami budowlanymi. 
Okresowe badania techniczne sprzętu, w szczególno ci żurawi, wci gników i urz dze  ci nieniowych 
podlegaj cych ustawowo obowi zkowi prowadzenia dozoru technicznego. 

 
 Bezpo redni nadzór nad bezpiecze stwem i higien  pracy na stanowiskach pracy sprawuj  
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowi zków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na ternie robót prowadzi do powstania bezpo rednich zagroże  dla 
życia lub zdrowia pracowników. 
 

 

 

 

Opracowała:  

mgr inż.arch. Barbara Odolczyk 
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FAZA: 

 

PROJEKT BUDOWLANY 

 

 

III ZAŁ CZNIKI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O WIADCZENIE 

 

Niniejszym o wiadczam, że przedłożony projekt sporz dzony został zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny do celów jakim ma służyć. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………..………………… 

data, pieczęć imienna z numerem uprawnie  

i podpis projektanta 
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ZespółProjektant A R C H I T R A WBarbara Odolczyk 00RZUT SYTUACYJNY Nr rys.Listopad 2018  SkalaPiętroTytuł rys.Data Wa 557-93mgOpr. mgr arch. wnętrz Maria Odolczyk

r  inż. arch. Barbara OdolczykMinisterstwo Edukacji Narodowej00-918 Warszawa, Al. J. Ch. Szucha 25 PodpisNr upr.Imię i NazwiskoInwestorAdresProjektul. D. Siedzikówny "Inki" 10/1, 01-449 Warszawa; tel. (+48) 501 687 936   
Projekt remontu pomieszczeń biurowych na parterze
budynku MEN

Al. Szucha



97 145 32 106 145 88 129 145 28302204339274 302101221118 70 1651 145 8496145 5 90 34 39290143859021 301271185167 137 118 11716 70 27 70 86 90 44403849591 62 112 171283 1259276 127391 497392
32 145 157 145 30309 509283 889031849662 145 10217 203 9210869030248

107
9117 49738 140 33139709 14901379 78 90

W łazienkach wszystkie
płytki do skucia

Poszerzenie otworu
drzwiowego do 90 cm

Sufit podwieszanydo rozbiórki

Podwyzszenie otworu
drzwiowego do 222 cm

W łazience wszystkie płytkido skucia

70 222B293 B293 7022270 22270222SĄ
SIE

DN
I BUDYNEK

P75130 218 P75130 219 P75130 218 P78130 218
P76130 219P76130 218P74130 220

LOKALIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU

Zespół

Projektant

A R C H I T R A W
Barbara Odolczyk 01- Nr rys.SkalaPiętroTytuł rys.Data

Wa 557-93mgr inż. arch. Barbara Odolczyk

Ministerstwo Edukacji Narodowej

00-918 Warszawa, Al. J. Ch. Szucha 25
PodpisNr upr.Imię i Nazwisko

Inwestor

Adres

Projekt Parterul. D. Siedzikówny "Inki" 10/1, 01-449 Warszawa; tel. (+48) 501 687 936
Projekt remontu pomieszczeń biurowych na parterze
budynku MEN

Listopad 2018RZUT POMIESZCZEŃ - STAN ISTNIEJĄCYZ ZAZNACZENIEM WYBURZEŃ

ZAKRES OPRACOWANIA

WYBURZENIA

DRZWI I SPRZĘTY DO ROZBIÓRKI

!!! Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta !!! Rozpatrywać łącznie z opisem
oraz rysunkam i opisami projektów branżowych. Wymiary stolarki drzwiowej podano w świetle ościeżnicy.

90 222 90222 90222 90222
9022290222 9022290 202 140 (70)222140 (70) 22280 222

Opr. mgr arch. wnętrz Maria Odolczyk

W łazienkach (pomieszczenia A04-A06 i A09-A10) płytki
podłogowe oraz ścienne do skucia0A1316,82 m2

ParkietH: 346 cm

0A1425,30 m2ParkietH: 346 cm0A110,83 m2
ParkietH: 346 cm 0A025,35 m2

ParkietH: 326 cm

0A101,41 m2
GresH: 302 cm0A091,56 m2

GresH: 346 cm

0A019,43 m2
ParkietH: 326 cm0A054,51 m2

GresH: 346 cm

0A041,26 m2
GresH: 346 cm

0A061,09 m2
GresH: 346 cm 0A0315,01 m2ParkietH: 346 cm

0A0717,18 m2
ParkietH: 346 cm

0A0813,96 m2
ParkietH: 346 cm



97 145 32 106 145 88 129 145 28302204339274 134 123 30251 145 8496145 5 90 34 39290143859021 301271185167 137 9424 16 167 86 90 61 28383 90 14391 497392
32 145 157 145 30309 509283 889031849662 145 10217 203 9210869030248

107
9117 49738 140 33179

361499 166312
Wykończenie WC: Rys A01-A03

Parapet marmurowy (Rys 08) LOKALIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU

Zespół

Projektant A R C H I T R A W
Barbara Odolczyk 02- Nr rys.SkalaPiętroTytuł rys.Data

Wa 557-93mgr inż. arch. Barbara Odolczyk

Ministerstwo Edukacji Narodowej

00-918 Warszawa, Al. J. Ch. Szucha 25
PodpisNr upr.Imię i Nazwisko

Inwestor

Adres

Projekt Parterul. D. Siedzikówny "Inki" 10/1, 01-449 Warszawa; tel. (+48) 501 687 936
Projekt remontu pomieszczeń biurowych na parterze
budynku MEN

Listopad 2018RZUT POMIESZCZEŃ - STAN PROJEKTOWANY!!! Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta !!! Rozpatrywać łącznie z opisem
oraz rysunkam i opisami projektów branżowych. Wymiary stolarki drzwiowej podano w świetle ościeżnicy.

SĄ
SIE

DN
I BUDYNEK

P75130 218 P75130 219 P75130 218 P78130 218
P76130 219P76130 218P74130 220

90 222 90222 9022290222 90 222 140 (70)222140 (70) 222 90 22270222 80 222
ZAKRES OPRACOWANIA
ŚCIANY ISTNIEJĄCE
ŚCIANY POKOI BIUROWYCH- wykończenie - gładź wap.-
cem. gruntwana i malowana farbą mineralną
paroprzepuszczalną, półmatową w kolorze białym
ŚCIANY KORYTARZA- wykończenie - gładź wap.-cem.
gruntwana i malowana farbą mineralną paroprzepuszczalną,
półmatową w kolorze jasno-żółtym (kolor nr NCS 0510-Y
wg.wzornika firmy Tikkurila)uwaga: sztukateria przysufitowa - malowana w kolorze
białym
SUFITY -wykończenie - gładź cementowo-wapienna
gruntwana i malowana farbą mineralną paroprzepuszczalną,
półmatową w kolorze białym .
POSADZKI - odtworzenie zniszczonych posadzek z klepkio wym. 30x70x22 mm z I kl. dębu szpiglowego, bez fryzów,
wzór ułożenia - identyczny z istniejącym, parkiet lakierowny
półmatowo, bezbarwnie.
ŚCIANY PROJEKTOWANE I ZAMUROWANIA
z bloczków YTONG

COKOŁY ORAZ LISTWY PRZYPODŁOGOWE -
z drewna dębowego. Wymiana zniszczonych fragmentów
z odtworzeniem istniejących wzorów (Rys. 07), lakierowane
półmatowo, bezbarwnie.STOLARKA DRZWIOWA - drewniana, istniejąca (do
renwoacji) oraz projektowana na zasadzie odtworzenia istn.
wzorów oryginalnych (zgodnie z rys. 04 i 05), kolor biały,
klamki i okucia - do wymiany na mosiężne
DW - drzwi do wymiany; DR - drzwi do renowacjiSTOLARKA OKIENNA - drewniana, do malowania
obustronnego w kolorze białym, klamki - do wymiany na
mosiążne

PARAPETY KAMIENNE- do oczyszczenia i impregnacji -
wg. opisu technicznegoDW DRP76

DRDR
DWDWDW DWEI30 EI30

EI30
DR DW

Opr. mgr arch. wnętrz Maria Odolczyk

0A1316,82 m2
Parkiet + wykładzinaH: 346 cm0A101,41 m2

GresH: 302 cm0A091,56 m2
GresH: 302 cm 0A0315,01 m2Parkiet + wykładzinaH: 346 cm

0A0717,18 m2
Parkiet + wykładzinaH: 346 cm

0A0813,96 m2
Parkiet + wykładzinaH: 346 cm

0A1425,30 m2
Parkiet + wykładzinaH: 346 cm0A0116,03 m2

ParkietH: 326 cm0A037,22 m2
Parkiet + wykładzinaH: 346 cm



Rozeta sufitowa R4 (Rys. 06) -- do renowacji

Rozeta sufitowa R1 (Rys. 06) -- do renowacjiRozeta sufitowa R4 (Rys. 09) -- do renowacji
Rozeta sufitowa R2 (Rys. 06) -- do renowacji

Rozeta sufitowa R3 (Rys. 06) -- do renowacji

LOKALIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU

Zespół

Projektant A R C H I T R A W
Barbara Odolczyk 03- Nr rys.SkalaPiętroTytuł rys.Data

Wa 557-93mgr inż. arch. Barbara Odolczyk

Ministerstwo Edukacji Narodowej

00-918 Warszawa, Al. J. Ch. Szucha 25
PodpisNr upr.Imię i Nazwisko

Inwestor

Adres

Projekt Parterul. D. Siedzikówny "Inki" 10/1, 01-449 Warszawa; tel. (+48) 501 687 936
Projekt remontu pomieszczeń biurowych na parterze
budynku MEN

Listopad 2018RZUT POMIESZCZEŃ - SZTUKATERIA SUFITOWA

ZAKRES OPRACOWANIA

!!! Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta !!! Rozpatrywać łącznie z opisem
oraz rysunkam i opisami projektów branżowych. Wymiary stolarki drzwiowej podano w świetle ościeżnicy.

SĄ
SIE

DN
I BUDYNEK

P75130 218 P75130 219 P75130 218 P78130 218
P76130 219P76130 218P74130 220

90 222 90222 9022290222 90 222 140 (70)222140 (70) 222 90 22270222 80 222

Opr. mgr arch. wnętrz Maria Odolczyk

0A1316,82 m2Parkiet + wykładzinaH: 346 cm0A101,41 m2
GresH: 302 cm0A091,56 m2

GresH: 346 cm 0A0315,01 m2Parkiet + wykładzinaH: 346 cm

0A0717,18 m2Parkiet + wykładzinaH: 346 cm

0A0813,96 m2Parkiet + wykładzinaH: 346 cm

0A1425,30 m2Parkiet + wykładzinaH: 346 cm0A0116,03 m2ParkietH: 326 cm 0A037,22 m2Parkiet + wykładzinaH: 346 cm



11.5 1.5 64 1.5 11.590
2 212.5111.5 1741.511.5

7 77 790 1005 2 22228
42 2202821728

8 2 90 2 81101128 1 95 1 8 242219 2 54 2 74271 45 6 28 134846 3 25 43 152283 50 3 264 2 214 32 14 3092231DETAL D1
UWAGA!!
Dokładne wymiary drzwi zweryfikować na budowie!
Nowe drzwi powinny kształtem odpowiadać oryginalnym.
Drzwi drewniane płycinowe, jednoskrzydłowe, pełne
z obramowaniem profilowym, ościeżnice  z ćwierćwałkami,
opaski obustronne profilowane,ościeżnice i ramiaki z drewna
sosnowego klejonego warstwowo, skrzydło oraz ościeżnicę z
opaskami wykonać jako identyczne z zachownymi oryginalnymi
wzorami ze szczególnym uwzględnieniem wymiarów i kształtu
oraz dekorowania profili i i ch rozmieszczenia-dwukrotnie malowanie  farbą olejną do drewna w kolorze
białym,
- okucia mosiężne
- klamki mosiężne (wg zachowanych oryginalnych wzorów)

A
A BB Widok 1 Widok 2Przekrój A-APrzekrój B-B Detal D1 - Ościeżnica, opaska i skrzydło (Skala 1:5)UWAGA! WYMIARY W MM !!! Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy
sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić
się do projektanta !!!
Zespół

Projektant

A R C H I T R A W
Barbara Odolczyk 041:20 Nr rys.SkalaPiętroTytuł rys.Data

Wa 557-93mgr inż. arch. Barbara Odolczyk

Ministerstwo Edukacji Narodowej00-918 Warszawa, Al. J. Ch. Szucha 25
PodpisNr upr.Imię i Nazwisko

Inwestor

Adres

Projekt Parterul. D. Siedzikówny "Inki" 10/1, 01-449 Warszawa; tel. (+48) 501 687 936
Projekt remontu pomieszczeń biurowych na parterze
budynku MEN

Listopad 2018DRZWIOpr. mgr arch. wnętrz Maria Odolczyk



Opis drzwi

Typ drzwi

Schemat(Widok z zewnątrz)
Wymiary w świetle
ościeży

Wymiary w świetle
ościeżnicy

UwagiLewe/Prawe
Liczba sztuk

Drzwi drewniane,
płycinowe w kolorze
białym
Drzwi wejściowe

Drzwi drewniane,
płycinowe w kolorze
białym
Drzwi wejściowe90222 90222100225 100225P L

Drzwi drewniane płycinowe,
jednoskrzydłowe, pełne
z obramowaniem profilowym,
ościeżnice  z ćwierćwałkami, opaski
obustronne profilowane. Dekoracja
płycin odtworzona wg detalu2 (do wymiany) 3 (2 do wymiany + 1 do renowacji)

Drzwi drewniane płycinowe,
jednoskrzydłowe, pełne
z obramowaniem profilowym,
ościeżnice  z ćwierćwałkami, opaski
obustronne profilowane. W
drzwiach do wymiany dekoracja
płycin odtworzona wg detalu

Zakres prac renowacyjnych:
- usunięcie warstw starych farb olejnych bez uszkodzenia struktury
drewna,
- demontaż wtórnych okuć, flekowanie miejsc po zdemontowanych
okuciach oraz innych uszkodzeniach mechanicznych,
- dwukrotne malowanie stolarki farbą olejną do drewna w kolorze białym,
- czyszczenie szyb (drzwi dwuskrzydłowe)
- okucia mosiężne,
- klamki mosiężne wg. zachowanych wzorów (materiał Zamawiającego) Zespół

Projektant

A R C H I T R A W
Barbara Odolczyk 051:2 Nr rys.SkalaPiętroTytuł rys.Data

Wa 557-93mgr inż. arch. Barbara Odolczyk

Ministerstwo Edukacji Narodowej00-918 Warszawa, Al. J. Ch. Szucha 25
PodpisNr upr.Imię i Nazwisko

Inwestor

Adres

Projekt Parterul. D. Siedzikówny "Inki" 10/1, 01-449 Warszawa; tel. (+48) 501 687 936
Projekt remontu pomieszczeń biurowych na parterze
budynku MEN

Listopad 2018ZESTAWIENIE DRZWI
SHSH

Drzwi drewniane,
przeszklone, rama w
kolorze białym Drzwi drewniane,

płycinowe w kolorze
białym
Drzwi do WC7022280225P1 (do wymiany)

Drzwi drewniane płycinowe,
jednoskrzydłowe, pełne
z obramowaniem profilowym,
ościeżnice  z ćwierćwałkami, opaski
obustronne profilowane.

Drzwi wejściowe podwójne

2 (do renowacji)140 (70)222150225P+L
Drzwi drewniane, dwuskrzydłowe,
przeszklone z obramowaniem profilowym,
ościeżnice  z ćwierćwałkami, opaski
obustronne profilowane.
Szyby do czyszczenia

Opr. mgr arch. wnętrz Maria Odolczyk



34 4 30 4 349624 48 2421542196 22
504 42 456 5 475 29 28 28 292828 24 24 24 2424 48 249654 4 30 4

34
344 343838 4 30 4

!!! Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy
sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić
się do projektanta !!!A A

A AA ASTROP
STROPSTROPROZETA SUFITOWA R1 (KORYTARZ)

Rozeta do remontu naprawczego
ROZETA SUFITOWA R4 (POKÓJ A14)
Rozeta do remontu naprawczego

ROZETA SUFITOWA R3 (POKÓJ A03)
Rozeta do remontu naprawczegoA AROZETA SUFITOWA R2 (POKOJE A07, A08)

Rozeta do remontu naprawczego STROP

Zespół

Projektant

A R C H I T R A W
Barbara Odolczyk 061:20 Nr rys.SkalaPiętroTytuł rys.Data

Wa 557-93mgr inż. arch. Barbara Odolczyk

Ministerstwo Edukacji Narodowej00-918 Warszawa, Al. J. Ch. Szucha 25
PodpisNr upr.Imię i Nazwisko

Inwestor

Adres

Projekt Parterul. D. Siedzikówny "Inki" 10/1, 01-449 Warszawa; tel. (+48) 501 687 936
Projekt remontu pomieszczeń biurowych na parterze
budynku MEN

Listopad 2018ROZETY SUFITOWEOpr. mgr arch. wnętrz Maria Odolczyk



141 22 28 84 97 7567 1967 5 7 3 7 5 13 350
R 8R 7R 7

UWAGA! WYMIARY W MM!COKOŁY ORAZ LISTWY PRZYPODŁOGOWE
Materiał:  Drewno dębowe lakierowane półmatowo,
bezbarwnie (wg opisu technicznego).
Wymiana zniszczonych fragmentów z odtworzeniem
istniejących wzorów

Zespół

Projektant

A R C H I T R A W
Barbara Odolczyk 071:2 Nr rys.SkalaPiętroTytuł rys.Data

Wa 557-93mgr inż. arch. Barbara Odolczyk

Ministerstwo Edukacji Narodowej00-918 Warszawa, Al. J. Ch. Szucha 25
PodpisNr upr.Imię i Nazwisko

Inwestor

Adres

Projekt Parterul. D. Siedzikówny "Inki" 10/1, 01-449 Warszawa; tel. (+48) 501 687 936
Projekt remontu pomieszczeń biurowych na parterze
budynku MEN

Listopad 2018PROFIL COKOŁU ORAZ LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ

!!! Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy
sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić
się do projektanta !!!
Opr. mgr arch. wnętrz Maria Odolczyk



15528
1103 155

PARAPET W POMIESZCZENIU 0A03
Materiał: Marmur gr. 30 mm, dopasowany kolorystycznie do
istniejących parapetów Zespół

Projektant

A R C H I T R A W
Barbara Odolczyk 081:20 Nr rys.SkalaPiętroTytuł rys.Data

Wa 557-93mgr inż. arch. Barbara Odolczyk

Ministerstwo Edukacji Narodowej00-918 Warszawa, Al. J. Ch. Szucha 25
PodpisNr upr.Imię i Nazwisko

Inwestor

Adres

Projekt Parterul. D. Siedzikówny "Inki" 10/1, 01-449 Warszawa; tel. (+48) 501 687 936
Projekt remontu pomieszczeń biurowych na parterze
budynku MEN

Listopad 2018PARAPET MARMUROWY
!!! Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy
sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić
się do projektanta !!!
Opr. mgr arch. wnętrz Maria Odolczyk

WIDOK Z GÓRY
WIDOK Z PRZODUgrzejnik
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Umywalka prostokątna RENOVA NR 1 PLAN 45 cm
z jednym otworem, z przelewem

Wiska ustępowa wisząca RENOVA NR 1 PLANH = 42 cm

Zabudowa stelaża WC do wysokości sufitu podwieszanegoH = 302 cm

Bateria sztorcowa 1
Terakota Vives Octagono Alaska 31,6x31,6 cm
biała ze wstawkami
z kostki czarnej, matowej Taco Negro 7,6x7,6.
Fuga minimalna możliwa (1-1,5 mm) - 2,85 m2

!!! Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy
sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić
się do projektanta !!!

Zespół

Projektant

A R C H I T R A W
Barbara Odolczyk A011:20 Nr rys.SkalaPiętroTytuł rys.Data

Wa 557-93mgr inż. arch. Barbara Odolczyk

Ministerstwo Edukacji Narodowej00-918 Warszawa, Al. J. Ch. Szucha 25
PodpisNr upr.Imię i Nazwisko

Inwestor

Adres

Projekt Parterul. D. Siedzikówny "Inki" 10/1, 01-449 Warszawa; tel. (+48) 501 687 936
Projekt remontu pomieszczeń biurowych na parterze
budynku MEN

Listopad 2018
WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ WC (0A09-0A10)RZUTOpr. mgr arch. wnętrz Maria Odolczyk

LOKALIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU
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Wiska ustępowa wisząca RENOVA NR 1 PLANH = 42 cm

Umywalka prostokątna RENOVA NR 1 PLAN 45 cm
z jednym otworem, z przelewem

Zabudowa stelaża WC do wysokości sufitu podwieszanegoH = 302 cm

SUFIT PODWIESZANY
LUSTROFAZOWANE67x120 !!! Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy
sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić
się do projektanta !!!

Zespół

Projektant

A R C H I T R A W
Barbara Odolczyk A021:20 Nr rys.SkalaPiętroTytuł rys.Data

Wa 557-93mgr inż. arch. Barbara Odolczyk

Ministerstwo Edukacji Narodowej00-918 Warszawa, Al. J. Ch. Szucha 25
PodpisNr upr.Imię i Nazwisko

Inwestor

Adres

Projekt Parterul. D. Siedzikówny "Inki" 10/1, 01-449 Warszawa; tel. (+48) 501 687 936
Projekt remontu pomieszczeń biurowych na parterze
budynku MEN

Listopad 2018
WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ WC (0A09-0A10)WIDOKI AA I BBOpr. mgr arch. wnętrz Maria Odolczyk

LOKALIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU
Płytka ścienna TUBĄDZIN
Piccadilly White 1 59,8x29,8
Płytka ścienna TUBĄDZIN
Piccadilly White 2 59,8x14,8
Płytka ścienna TUBĄDZIN
Piccadilly Black 2 59,8x14,8

Ściany otynkowane tynkiem gipsowo-wapiennym
Powyżej wysokości płytek należy wykonać podwójną gładź
gipsową
Połączenie płytek w narożach szlifowane
Sufity malowane farbą silikonową zmywalną
na kolor NCS S1005-Y30RSUFIT PODWIESZANY SUFIT PODWIESZANY

A-A B-B
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Wiska ustępowa wisząca RENOVA NR 1 PLANH = 42 cm

!!! Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy
sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić
się do projektanta !!!

Zespół

Projektant

A R C H I T R A W
Barbara Odolczyk A031:20 Nr rys.SkalaPiętroTytuł rys.Data

Wa 557-93mgr inż. arch. Barbara Odolczyk

Ministerstwo Edukacji Narodowej00-918 Warszawa, Al. J. Ch. Szucha 25
PodpisNr upr.Imię i Nazwisko

Inwestor

Adres

Projekt Parterul. D. Siedzikówny "Inki" 10/1, 01-449 Warszawa; tel. (+48) 501 687 936
Projekt remontu pomieszczeń biurowych na parterze
budynku MEN

Listopad 2018
WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ WC (0A09-0A10)WIDOKI CC I DDOpr. mgr arch. wnętrz Maria Odolczyk

LOKALIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU
Płytka ścienna TUBĄDZIN
Piccadilly White 1 59,8x29,8
Płytka ścienna TUBĄDZIN
Piccadilly White 2 59,8x14,8
Płytka ścienna TUBĄDZIN
Piccadilly Black 2 59,8x14,8

Ściany otynkowane tynkiem gipsowo-wapiennym
Powyżej wysokości płytek należy wykonać podwójną gładź
gipsową
Połączenie płytek w narożach szlifowane
Sufity malowane farbą silikonową zmywalną
na kolor NCS S1005-Y30RSUFIT PODWIESZANYSUFIT PODWIESZANY SUFIT PODWIESZANY

C-C D-D


