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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. Część opisowa projektu zagospodarowania terenu

II. Załączniki formalno-prawne

a) Oświadczenie projektantów zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo

Budowlane (Dz.U. z dn. 29.11.2013 r. poz. 1409).

b) Uprawnienia projektantów i przynależność do izb zawodowych.

III. Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

a) Strona tytułowa.

b) Część opisowa.

IV.Część graficzna

A1- Sytuacja 1:500

A2- Rzut parteru, Przekrój B1,B2- wyburzenia 1:100

A3- Rzut parteru. Przekrój A1 1:50

A3.1- Rzut parteru. Przekrój A1- technologia 1:50

A3.2- Rzut parteru. Przekrój A1- posadzki 1:50

A4- Rzut dachu 1:100

A5- Przekrój A-2 1:50

A6- Elewacje 1:100

A7- Zestawienie stolarki okiennej PCV i  drzwiowej stalowej 1:100

A8- Zestawienie stolarki drzwiowej aluminiowej i drewnianej                   1:100

A9- Detal zbrojenia posadzki 1:10
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANY

Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku magazynowego nr 6
na potrzeby galwanizerni

przy Instytucie Mechaniki Precyzyjnej przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie. 
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I. DANE OGÓLNE:

1. Zamawiający: INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ
ul. Duchnicka 3

01-796 Warszawa

2.Jednostka projektowa : Atelier ZETTA 
ul. Pratulińska 10/2

03-511 Warszawa

3.Zespół autorski :  mgr inż. arch. Zenon W. Zabagło – gł. projektant

mgr inż. arch. Rafał Pluciński

4. Podstawa opracowania :

a) Zlecenie  Zamawiającego.

b) Oferta na wykonanie dokumentacji.

c) Ustalenia ze spotkań roboczych.

d) Zakres opracowania uzgodniony z Inwestorem.

e) Materiały archiwalne.

f) Dokumentacja fotograficzna.

g) Wizja lokalna w terenie lipiec – maj 2015 r.

h) Pomiary inwentaryzacyjne wykonane dalmierzem elektronicznym i miarką metalową.

i) Mapa zasadnicza w skali 1:500 z dnia 5.08.2015 roku

j) Zestawienie projektantów i  oświadczenia projektantów zgodnie z art.  20 ust.4 Prawa

budowlanego (Dz.U. nr 243 z 2010 r., poz. 1623).

k) Uprawnienia projektantów i przynależność do izb projektowania.

II. DANE LICZBOWE:

Powierzchnia netto /w tym użytkowa/ 257,19m2

Powierzchnia zabudowy 311,35 m2

Kubatura brutto 1219,00 m3
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III. LOKALIZACJA I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Istniejące stan zagospodarowania terenu
Inwestycja  zlokalizowana  jest  na  terenie  Instytutu  Mechaniki  Precyzyjnej  przy  ulicy
Duchnickiej  3  w  Warszawie,  dzielnica  Żoliborz  –  dotyczy  istniejącego  budynku
magazynowego nr 6, który zlokalizowany jest na działce o numerze ewidencji  geodezyjnej
gruntu  :  6/5 Obręb 7-03-03 w  jego północno-zachodniej  części  w  narożniku  między  ulicą
Powązkowską i terenami zielonymi. Cały teren Instytutu jest ogrodzony. 
Obiekt  podlegający  opracowaniu  jest  budynkiem  wolnostojącym  jednokondygnacyjnym
niepodpiwniczonym. Na teren dookoła budynku występują nawierzchnie z płyt betonowych.
Budynek  otoczony  jest  istniejącą  zabudową;  od  strony  północno-wschodniej  budynek
magazynowy 1-kondygnacyjny – w odl. 6,70 m, z którym tworzy jedną strefą pożarową, od
strony północno-zachodniej budynek 1-kondygnacyjny – w odl. 9,80 m, od strony południowo-
zachodniej  2-kondygnacyjny  budynek  –  w  odl.  8,50  m,  natomiast  od  strony  południowo-
wschodniej  znajduje  się  granica  działki  nr  47  –  w  odl.  13,00  m  z  budynkiem  4-
kondygnacyjnym – w odl. 17,10 m.
Zespół  zabudowy  Instytutu  Mechaniki  Precyzyjnej  usytuowany  jest  w  pobliżu  Cmentarza
Powązkowskiego.

Istniejące uzbrojenie techniczne występujące na placu ;
- kanał sanitarny 
- kanał deszczowy
- wodociąg 
- gazociąg 
- sieć cieplna
- kable energetyczne eN
- kanalizacja telefoniczna 

Nie przewiduje się przebudowy istniejącego uzbrojenia.

IV. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowywany  budynek  magazynowy  nr  6  przy  Instytucie  Mechaniki  Precyzyjnej  jest
obiektem parterowym z dobudówkami i wiatą ma wymiary 16,35x 22,38 m.
Główna bryła wynosi 9,40x19 m. Wysokość  nie przekracza 5 m. 
Ściany zewnętrze wykonane z cegły wapienno-piaskowej, nieocieplone. Widoczne dobudówki
świadczą  o  zmieniającej  się  funkcji,  obecnie  budynek  pełni  funkcję   magazynową  i
produkcyjną.
Stan  techniczny  budynku  można  określić  jako  średni.  Wiele  elementów  budowlanych
zwłaszcza  na zewnątrz  jest  w  średnim stanie  technicznym i  wymaga niezwłocznych  prac
remontowych.
FUNDAMENTY
Ławy i stopy fundamentowe – wylewane żelbetowe. 
ŚCIANY FUNDAMENTOWE
Ściany fundamentowe – poniżej posadzki piwnic –  murowane z cegły ceramicznej pełnej na
zaprawie cementowo – wapiennej. 
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
Główne ściany konstrukcyjne wykonano z cegły wapienno-piaskowej grubości 40cm.
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Ściany zewnętrzne późniejszych dobudówek wykonano z bloczków wapiennych grubości 27
cm, z bloczków betonowych grubości 24 cm  oraz z cegły wapienno-piaskowej w układzie
jednowarstwowym 12cm.
ŚCIANY WEWNĘTRZNE
Ściany wewnętrzne otynkowane lub pokryte płytkami wykonano różnej grubości 12-40cm z
różnych  materiałów  cegły  białe  wapienno-piaskowe,  bloczki  wapienne,  bloczki  betonowe,
bloczki ceramiczne typu Porotherm, luksfery.
DACH
Konstrukcja dachu
Dach  głównej  bryły  stanowi  żelbetowa  płyta  w  dwóch  przypadkach.  Dach  dobudówek
wykonany prawdopodobnie z drewna, ponieważ widoczne ją jedynie podbitki drewniane.
Zadaszenie wiaty wykonane na konstrukcji stalowej przykryte płytą plastikową falowaną. 
Pokrycie dachu wykonane jest z papy termozgrzewalnej w głównej części budynku. 
WENTYLACJA
Wentylacja grawitacyjna wyprowadzona ponad dach w kominach murowanych z cegły pełnej
wapienno-piaskowej oraz w stalowych wywietrznikach.
STOLARKA
Okna -- w budynku występują okna drewniane.
Drzwi - w budynku występują drzwi stalowe i drewniane.

V. OPIS INWESTYCJI

Przedmiotem  inwestycji  jest  zmiana  sposobu  użytkowania  i  przebudowa  budynku
magazynowego nr 6 na potrzeby galwanizerni przy Instytucie Mechaniki Precyzyjnej przy ul.
Duchnickiej 3 w Warszawie na działce nr 6/5 Obręb 7-03-03.

Roboty  budowlane  polegają  na  przebudowie  istniejącego  budynku  magazynowego  z
dostosowaniem  do  technologii  galwanizerni  jako  laboratorium  badawczo-wdrożeniowe  na
terenie Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.
Główną  halę  budynku  przeznacza  się  pod  funkcję  galwanizerni  z  usytuowaniem  linii
technologicznej  po  wykonaniu  robót  wyburzeniowych  kolidujących  ścian,  przylegającew
dobudówki  przeznaczone  będą na pomieszczenia  magazynowe i  wentylatornię,  natomiast
nawa  boczna  dotychczasowej  wiaty  służyć  będzie  jako  sanitarno-szatniowa  z
pomieszczeniem warsztatu oraz na magazyn.
Specyfikowane i wskazywane produkty w projekcie należy traktować jako produkty wzorcowe,
które  mogą  zostać  zastąpione  innymi,  ale  o  parametrach  technicznych  ,  użytkowych  i
estetycznych  nie  gorszych.  Podawane  nazwy  produktów,  materiałów  i  urządzeń  mają
znaczenie  dla  określenia  standardów  wyrobów  i  standardów  procedur  ich  wbudowania,
niezależnie od formy zapisów w treści dokumentacji.

Nie planuje się zmian w zagospodarowaniu terenu zakresu inwestycji ;

Obszar  oddziaływania  obiektu  obejmuje  teren  własnej  działki. Projektowany  budynek
położony  na  terenie  inwestycji  nie  podlega ochronie  konserwatorskiej  i  nie  leży  w  strefie
ochronnej innych obiektów.
Roboty  budowlane zaprojektowano zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  normami,  a  w
szczególności zgodnie z :
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• rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z

2002r z późniejszymi zmianami), 

• ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z dn. 29.11.2013 r. poz. 1409 z

późn. zm.).

Po wykonaniu projektowanych prac budowlanych obiekt spełniać będzie warunki techniczne i

wymagania  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami.  Jednocześnie  projekt  porządkuje  zabudowę

oraz  dostosowuje  obiekt  do  wymagań  technicznych.  Funkcję  budynku  zaprojektowano  w

sposób zapewniający potrzeby technologiczne oraz w zgodzie z oczekiwaniami Inwestora. 

VI. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne ustalono na podstawie na podstawie odkrywek wykonanych przy

istniejącym obiekcie.

Z  wykonanych  wcześniej  wykopów  wynika,  że  budowa  geologiczna  podłoża  jest  prosta  i

jednorodna.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25.04.2012  r.  w  sprawie  ustalenia  geotechnicznych  warunków  posadowienia  obiektów

budowlanych ( Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463) warunki geotechniczne na

terenie objętym badaniami przyjmuje się jako proste. Wskazuje się  I kategorię geotechniczną.

W przypadku występowania w poziomie posadowienia gruntów nienośnych, grunty te należy

wybrać na pełną głębokość, a ubytki wypełnić betonem podkładowym B10. 

Po  wykonaniu  wykopów  konieczny  jest  odbiór  podłoża  gruntowego  przez  uprawnionego

geologa. 

VII. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Obiekt wyposażony jest w niezbędne przyłącza infrastruktury technicznej – zapotrzebowania

projektowanej inwestycji w media na poziomie dotychczasowych zapotrzebowań. Bezpośredni

teren przewidziany pod zabudowę jest uzbrojony.  

VIII. DROGI I UKSZTAŁTOWANIE TERENU

Układ komunikacyjny utrzymuje się na obecnej zasadzie. Wprowadza się zmianę nachylenia

przyległych nawierzchni w sposób zapewniający sprawne odprowadzenie wód opadowych. 

IX. ZIELEŃ

Na terenie zespołu zabudowy występuje zieleń niska i wysoka, która nie wchodzi w zakres

opracowania.

X. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

W ramach prac rozbiórkowych planuje się następujący zakres wstępny :

1. Rozbiórka istniejącej  nawierzchni  z  płyt  betonowych bezpośrednio przy budynku – do

wykonania  izolacji  ścian  fundamentowych  i  ponowne  ich  ułożenie  z  zachowaniem

spadków od budynku.
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2. Zdjęcie pokrycia dachowego.

3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

4. Demontaż rynien i rur spustowych.

5. Skucie tynków zewnętrznych i wewnętrznych.

6. Rozbiórka miejscowo ścian.

7. Rozbiórka fragmentu ścian do wykonania podciągów.

8. Rozbiórka posadzek.

9. Przebudowa instalacji wewnętrznych.

10. W trakcie przebudowy usunąć wszystkie istniejące obudowy instalacji. 

XI. DANE DOTYCZĄCE ELEMENTÓW BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH

Na  obiekcie  zastosowano  standardowe  i  trwałe  w  eksploatacji  materiały  budowlane,

technologie i materiały wykończeniowe. 

1. WYKOPY

Przy  wykonywaniu  posadowień  bezpośrednich  należy  przewidzieć  środki  zabezpieczające

przed:

a)  rozmoczeniem,  wysuszeniem  lub  przemarznięciem  podłoża  fundamentów  w  czasie

wykonywania robót budowlanych,

b) zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe,

c)  korozyjnym  działaniem  wód  gruntowych,  opadowych  i  technologicznych  na  materiały  i

konstrukcje  podziemnej  części  budowli  i  na  urządzenia  podziemne,  a  także  wód

technologicznych na grunty podłoża.

Większość prac ziemnych, prowadzonych będzie w wykopie otwartym, ze skarpami. 

W przypadku  natrafienia  w  poziomie  posadowienia  na  humus,  nasypy,  grunty  nienośne

(ID<0,50),  grunty  spoiste  w stanie  plastycznym (IL>0,15)  lub  grunty  organiczne  należy  je

wybrać i zastąpić warstwą nasypu budowlanego- gruntem niespoistym (piaskiem średnim lub

grubym) o ID>0,50 lub chudym betonem. Nasyp należy układać warstwami zagęszczając do

wskaźnika zagęszczenia Is=0,98.

Po  wykonaniu  konstrukcji  poniżej  powierzchni  terenu,  zasypki  wykonać  gruntem  dobrze

zagęszczalnym, o optymalnej wilgotności, zagęszczając do wskaźnika min. 0,96 wg normalnej

próby Proctora.

2. FUNDAMENTY

Fundamenty  projektowanej  przebudowy  jako  ławy  o  wymiarach  60x30cm  -  żelbetowe

wylewane  z  betonu  C25/30  (  dawny  B25),  zbrojone  stalą;  stal  zbrojeniowa  BSt500,  stal

konstrukcyjna S235 - prętami o średnicy 12mm i strzemionami o średnicy 6mm.

Poziom posadowienia ław – w poziomie istniejących fundamentów. 

Pod ławami beton podkładowy B10 gr. 10cm. 

Wykonać zgodnie z projektem konstrukcji stanowiącym integralną część opracowania.

Powierzchnie fundamentów przed zasypaniem zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową n.p.

Dysperbitem R + 2xP.

Na ławach fundamentowych należy wykonać izolację przeciwwilgociową z folii PE o grubości

1,0 mm klejonej na zakład.

3. ŚCIANY

6



PROJEKT BUDOWLANY

Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku magazynowego nr 6 na potrzeby galwanizerni przy
Instytucie Mechaniki Precyzyjnej przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie. 

Działka nr ewid. geod.:6/5 Obręb 7-03-03.

Ściany fundamentowe
Pod przeprojektowane ściany wprowadza się ściany fundamentowe murowane z bloczków
betonowych B15 na zaprawie cementowej M-10 MPa.
Z zewnątrz poniżej poziomu terenu ocieplenie płytą z pianki polistyrenowej Roofmate SL o
grubości  612cm  przyklejonej  na  całej  powierzchni.  Izolacja  pionowa  n.p.  Dysperbit  /w  2
warstwach/ poniżej terenu aż do fundamentów i osłonić folią kubełkową.

Sciany konstrukcyjne nadziemia
Projektuje się z trzech stron istniejącego budynku nowe parterowe przebudowy oraz ścianę
wewnętrzną murowaną z bloczków drążonych silikatowych /cementowo-piaskowych/ UNISIL
N18 klasy 15 Mpa o grubości 18 cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki M-7 MPa.

Zamurowania
Zamurowania  otworów przewidzianych do likwidacji  wykonać z połączeniem na strzępia z
murem  istniejącym  –  z  cegły  silikatowej  /cementowo-piaskowej  pełnej  klasy  15  MPa  na
zaprawie cementowo – wapiennej M-10 MPa.

Ściany działowe
Ścianki wewnętrzne z bloczków drążonych silikatowych /cementowo-piaskowych/ UNISIL N12
lub N12/500 klasy 15 Mpa o grubości 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki M-7
MPa.

4. PODCIĄGI I RAMY

Wykonanie podciągów i ram stalowych w części istniejącej budynku gdzie wyburzone zostaną
wewnętrzne ściany nośne. 
Ramy należy  wykonać z ceowników stalowych C240. Elementy ram należy umieszczać w
bruzdach wykonanych w ścianach. Elementy skręcać za pomocą prętów 12mm. Elementy
wykonać zgodnie z projektem konstrukcji stanowiącym integralną część opracowania.

5. NADPROŻA

Nadproża  zaprojektowano  jako  stalowe  z  wkuwanych  kształtowników  w  zewnętrznych
ścianach nośnych w miejscach nowych otworów. Nadproża wykonać z ceowników stalowych
C140.  Nadproża  wykonać  zgodnie  z  projektem konstrukcji  stanowiącym integralną  część
opracowania.
Nadproża w ścianach części projektowanej z belek prefabrykowanych żelbetowych typu L-19.

6. WIEŃCE

Wieńce ścian o wymiarach 18x25cm - żelbetowe wylewane z betonu C25/30 ( dawny B25),
zbrojone stalą; stal zbrojeniowa BSt500, stal konstrukcyjna S235 - prętami o średnicy 12mm i
strzemionami o średnicy 6mm.
Wykonać zgodnie z projektem konstrukcji stanowiącym integralną część opracowania.

7. DACH

Konstrukcja dachu części przebudowanej wykonać jako belki stalowe I160PE lub I140PE co
2,0m - wykonać zgodnie z projektem konstrukcji stanowiącym integralną część opracowania.
. Belki  oparte na istniejących ścianach za pomocą poduszki betonowej gr. 10cm zbrojonej
siatką z prętów 6mm. Poduszkę betonową wykonać na całej długości ściany na której opierają
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się belki stalowe. Po wykonaniu belek wykonaną bruzdę w ścianie wypełnić betonem. Końce

belek owinąć siatką Rabitza.

Na belkach blacha trapezowa T50 gr. 0,6mm. 

8. POKRYCIE DACHU

Nad projektowanym budynkiem pokrycie dachowe z modyfikowanej elastomerami SBS papy

termozgrzewalnej  n.p.  Icopal  lub  innej  równoważnej.  Papa  wierzchniego  krycia  z  szarą

posypką, papa podkładowa mocowana wraz z wełną mineralną łącznikami mechanicznie do

konstrukcji stropu. Papy wywijać na ściany na pełną wysokość z użyciem izoklinów w celu

łagodnego przejścia pokrycia. 

9. ODWODNIENIE

Odwodnienie  połaci  dachowych poprzez  rynny  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  powlekanej

Lindab-Rainline lub Blech-Dach o gr. 0,6 mm o przekroju okrągłym Ø120mm podwieszane na

rynhakach  co  60  cm  z  zachowaniem  spadków  w  rynnach  0,5%.  Rury  spustowe  j.w.  o

przekroju okrągłym Ø100mm mocowane co 100 cm do ściany.

10. WYKOŃCZENIE BLACHARSKIE

Obróbki  z  blachy  ocynkowanej  powlekanej  gr.  0,55  mm.  Barwa  obróbek  zgodnie  z

projektowaną  kolorystyką  elewacji.  Nowe  obróbki  stosuje  się  na  murkach  attykowych,  na

gzymsach, na połączeniu dachu z kominami z wykonaniem wydr oraz na kominach.

11. KANAŁY WENTYLACYJNE

WENTYLACJA MECHANICZNA

1.  Wentylacja  mechaniczna  w  pomieszczeniach  technologicznych  –  w  zakresie  firmy

wykonującej linię technologiczną galwanizerni.

2.  W pomieszczeniach  szatni  brudnej  i  czystej  wykonać wentylację mechaniczną – według

odrębnego opracowania.

WENTYLACJA GRAWITACYJNA

W pozostałych pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna poprzez wywietrzaki dachowe WLO

firmy Yuniversal  na  podstawach  dachowych  z  odprowadzeniem skroplin  i  z  przepustnicami

regulowanymi ręcznie na łańcuszki.

12. OCIEPLENIE ŚCIAN

System bezspoinowej metody docieplania ścian 
Budynek ociepla się systemem; metodą lekką ocieplenia budynków opisana w instrukcji ITB nr

334/2002 „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków”.

Metoda ta polega na przymocowaniu do ścian od strony zewnętrznej warstwowego układu

elewacyjnego,  w  którym  warstwę  izolacyjną  stanowią  płyty  ze  styropianu,  a  warstwę

elewacyjną  –  tynk  cienkowarstwowy  wykonany  na  podkładzie  z  kleju  do  systemów

ociepleniowych zbrojonym tkaniną z włókna szklanego.

W skład systemu wchodzą następujące materiały:
1. uniwersalna zaprawa klejowa do mocowania płyt styropianowych,

2. płyty styropianowe samogasnące frazowane EPS 70-040 /dawniej PS-E FS 15/ o grubości

15 cm.
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3. łączniki  do  mechanicznego  mocowania  układu ociepleniowego  z  rdzeniem z  tworzywa

sztucznego wkręcanym długości minimum 25 cm

4. uniwersalna zaprawa klejowa do wtapiania siatki z włókna szklanego

5. siatka  z  włókna  szklanego  145  g/m2  na  wyższych  kondygnacjach,  w  pasie  parteru

proponuje się zastosowanie podwójnego zastosowania siatki z włókna szklanego 145 g/m2

w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi

6. płyn gruntujący

7. cienkowarstwowy tynk silikonowy - uziarnienie baranek 1,0 mm.

Wykonanie docieplenia

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być mocne, czyste wolne od kurzu i oleju, a złuszczające się powłoki malarskie

usunięte. Przy nierównościach większych +/- 1 cm należy zastosować zaprawę wyrównującą

w celu wyrównania podłoża.

Powierzchnię ściany otynkowaną lub nieotynkowaną należy oczyścić mechanicznie (szczotki)

lub zmyć wodą pod dużym ciśnieniem. Stare, silnie chłonące podłoża należy zagruntować

specjalnym  środkiem  gruntującym,  zmniejszającym  chłonność  tego  podłoża.  Elementy

elewacji,  takie  jak  okna,  drzwi,  parapety,  klocki  pod  uchwyty  rur  spustowych  muszą  być

zamontowane przed rozpoczęciem robót ocieplających.

Należy  zwrócić  uwagę  na  zachowanie  odpowiedniej  odległości  zakończeń  obróbek

blacharskich  od  powierzchni  elewacji,  jak i  ich  odpowiednie  wyprofilowanie  umożliwiające

prawidłowe odprowadzenie wód opadowych.

Montaż listew cokołowych

Przed rozpoczęciem robót ociepleniowych należy wyznaczyć wysokość cokołu i zaznaczyć ją

linią poziomą. 

Listwa startowa powinna być montowana zgodnie z linią rzeczywistego uskoku oddzielajacego

cokół przy użyciu min. pięciu łączników mechanicznych na 1 mb listwy. Nierówności podłoża

można skorygować podkładami dystansowymi. Na narożach budynku listwę przycinamy pod

kątem, zaginamy i montujemy złącze.

Fasadowe płyty styropianowe

Kolejna czynnością jest przyklejenie warstwy materiału termoizolacyjnego. Jest nim styropian

samogasnący,  sezonowany EPS 70-040 /dawniej  PS-E FS 15/,  o gramaturze powyżej  15

kg/m³ zgodnie z Aprobatą Techniczną danego producenta oraz posiadające Atest Higieniczny

wydany przez Państwowy Zakład Higieny.

Płyty styropianowe układa się z przesunięciem (przewiązaniem) w cegiełkę.

Wymiar  płyt  50x100  cm  o  grubości  15  cm  jako  frezowane.  Docieplenie  glifów  otworów

okiennych i drzwiowych styropianem FS 15 gr. 3 cm.

Klejenie zaprawą klejącą

Klej nakładamy na obrzeżu płyty styropianowej w kształcie ćwierćwałka oraz min. 3 placków w

środku. Powierzchnie boczne płyt nie mogą być zabrudzone klejem. Grubość kleju min 2cm,

tak aby zapewnić przyczepność do podłoża.

Płyty  należy  przyklejać  mijankowo,  szczelnie  dosuwając  do  poprzednio  przyklejonych.

Nadmiar wychodzącej z boku płyty zaprawy klejącej usuwamy tak, by nie była widoczna na

stykach płyt.  Zgodnie z  instrukcją ITB szczeliny 3 mm i  powyżej  powinny być wypełniane

pianką nisko rozprężną.

Na narożach budynku płyty powinny być ułożone w sposób zapewniający "wiązanie".

Naroża okienne i drzwiowe należy izolować całymi płytami odpowiednio je docinając.

Połączenia  systemu  z  innymi  elementami  budowlanymi,  takimi  jak:  ościeża  okienne  i

drzwiowe,  parapety,  dachy  i  balkony,  powinny  być  wykonane  z  zachowaniem  szczeliny
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wypełnionej  materiałem trwale  plastycznym np.  silikonem lub  specjalną  taśmą plastyczną

spełniającą rolę dylatacji.

Mocowanie łącznikami mechanicznymi z rdzeniem z tworzywa sztucznego.

Mocowanie mechaniczne płyt styropianowych wykonujemy nie wcześniej niż po 24 godzinach

od ich przyklejenia za pomocą łączników mechanicznych wkręcanych z rdzeniem z tworzywa

sztucznego w ilości 6 szt/m2.

Minimalna głębokość zakotwienia powinna wynosić nie mniej niż: w cegle kratówce 6-8 cm. 

Wykonanie warstwy zaprawy zbrojącej z siatką

Przed przystąpieniem do nakładania zaprawy zbrojącej na powierzchni ścian należy wtopić

siatkę z  włókna szklanego w glifach wszystkich otworach okiennych i  drzwiowych,  naroża

dodatkowo zazbroić listwą narożną z siatką 

Nad narożami otworów okiennych i drzwiowych należy wtopić pod kątem 45 stopni, pasy siatki

z włókna szklanego o wymiarach 45 x 20 cm, gdyż w miejscach tych powstają zwiększone

naprężenia, które mogą powodować rysy. 

silniej ściągamy zaprawę, by nie wystąpiły zgrubienia na tynku.

Jako warstwę zbrojącą na poziomie parteru stosować podwójne siatkowanie. Pozwoli to na

uniknięcie uszkodzeń mechanicznych.

Nałożenie płynu gruntującego 

W normalnych warunkach pogodowych po 2 dniach na suchą warstwę zbrojoną nakładamy

jednowarstwowo  za  pomocą  wałka  lub  pędzla  ławkowca  płyn  gruntujący  pod  tynki

cienkowarstwowe.

Wykonanie tynku  cienkowarstwowego

Po  wyschnięciu  podkładu  tynkarskiego  (ale  nie  wcześniej  niż  po  24  godzinach)  możemy

przystąpić  do  nakładania  tynku.  Zastosowano  tynk  o  fakturze  „baranek”  1,0mm.  Jest  to

gotowa masa tynkarska silikonowa barwiona w masie. 

Uszczelnienie

W miejscu  połączenia  docieplenia  z  innymi  elementami  budowlanymi,  takimi  jak:  ościeża

okienne  i  drzwiowe,  parapety,  dachy,  powinny  być  wykonane  z  zachowaniem  szczeliny

wypełnionej materiałem trwale plastycznym np. silikonem, taśmą lub specjalną listwą okienną

systemu docieplenia.

13. STOLARKA

Okna

Stolarka  okienna  typowa,  jednoramowe,  obwiedniowe  z  tworzywa  sztucznego  o

współczynniku przenikania ciepła dla całego wyrobu U 1,3 W/m2K profile z PCV 6-komorowe.

Pakiet  szklany  /2-szybowe  ze  szkła  niskoemisyjnego  Termo  Float  z  pustką  wypełnioną

argonem/ o współczynniku przenikania ciepła Us 0,9 W/m2K. 

We  wszystkich  oknach  w  pomieszczeniach  z  wentylacją  grawitacyjną  wprowadza  się

mikrowentylację  w  postaci  systemowych  nawiewników  n.p.  firmy  Aereco  montowanych  w

górnej  ramie  okiennej  o  wymaganej  wydajności  nawiewnika.  W każdym  pomieszczeniu

przynajmniej jedno skrzydło powinno mieć funkcję uchylania.

Drzwi

Drzwi wejściowe

Drzwi  zewnętrzne wejściowe,  indywidualne,  w izolowanym systemie stolarki  aluminiowej  z

przekładką termiczną o współczynniku przenikania ciepła  dla  całego wyrobu min U = 1,7
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W/m2K. Przeszklenie dwuszybowe, szkło antywłamaniowe PA-4 na zewnątrz i wewnątrz szkło
bezpieczne PA-2 niskoemisyjne. 
Drzwi  zewnętrzne  przemysłowe,  indywidualne,  w  izolowanym systemie  stolarki  stalowej  z
przekładką termiczną o współczynniku przenikania ciepła  dla  całego wyrobu min U = 1,7
W/m2K. 
Drzwi wewnętrzne

Drzwi  płytowe z płyt  HDF z wypełnieniem typu plaster miodu, o powierzchni  wykończonej
odpornym na zadrapania. Drzwi w toaletach pełne z otworami nawiewnymi o powierzchni nie
mniejszej  niż  0,022  m2  w  dolnej  partii  skrzydła.  Do  przedsionków  toalet  drzwi  z
samozamykaczem.

Parapety wewnętrzne

Z konglomeratu kamieniopochodnego o grubości 3 cm, o szerokości zachodzące na ścianę 5
cm.

Podokienniki zewnętrzne

W  ścianie  ocieplonej  wełną  mineralną  –  podokienniki  z  blachy  stalowej  ocynkowanej
powlekanej o grubości 0,8 mm z powierzchnią lakierowaną metodą proszkową. Parapety o
szerokości  dopasowanej  do  szerokości  muru.  Boki  z  bocznymi  zaślepkami  z  PCV  na
krawędziach  parapetów  /elementami  narożnymi  profilowanymi/  zabezpieczające  przed
uszkodzeniem wyprawę tynkarską docieplenia ściany.

14. IZOLACJE

Izolacja termiczna

Ściany zewnętrzne– styropian samogasnący, sezonowany PS-E FS15 /nowe oznaczenie EPS
70-040/, o gramaturze 15 kg/m3, grubości 15 cm, o współczynniku przenikania ciepła λ≤0,04
W/(m2K). 
Cokół i pod ziemią - z zewnątrz ocieplenie płyta z pianki polistyrenowej ekstradowanej XPS o
grubości  12  cm.  Przyklejonym  na  całej  powierzchni  klejem  PU  z  zabezpieczeniem  folią
budowlaną kubełkową poniżej poziomu terenu. Powyżej poziomu terenu wykończenie tynkiem
kamyczkowym.

Stropodach

Projektowany  stropodach  nad pomieszczeniami  technicznymi  ociepla  się  wełną  mineralną
twardą np. Rockwool DACHROCK o minimalnej grubości 20 cm.
Wyrobieniem spadków poprzez zastosowanie klinów z wełny mineralnej. Krycie dachów papą
termozgrzewalną.

Izolacja przeciwwilgociowa

Izolacja pionowa

Pionowa izolacja na cokołach od poziomu terenu do wysokości 30 cm - Dysperbit R + 2xP -
do wykonania powłok wodochronnych.

Izolacja pozioma

W warstwach  posadzkowych  izolacja  -  z  folii  budowlanej  PE  n.p.  o  grubości  1,0  mm z
połączeniem z izolacją pionową na murze. 
W toaletach, fundamentach i w warstwach posadzkowych izolacja - z folii budowlanej PE n.p.
o grubości 1,0 mm z wywinięciem 15 cm na ściany. 
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Powyżej  do  wysokości  210  cm  płynna  folia  uszczelniająca  n.p.  Schomburg  Saniflex.  Na

połączeniu izolacji poziomej i pionowej uszczelnienie sznurem polipropylenowym.

Izolacja pozioma - Iniekcja

W przypadku stwierdzenia braku izolacji poziomej przeciwwilgociowej w istniejących ścianach

– w trakcie skuwania  tynków - jako izolację stosuje się  iniekcję /wprowadzenie  przepony/

metodą  ciśnieniową  jednorzędową.  Wykonać  otwory  w  ścianie  -  wypełnić  preparatem

AQUAFIN-F,  tak,  aby  uzyskać  zalecane  zużycie  preparatu.  Po  trm  otwory  wypełnić  za

pomocą płynną zaprawą ASOCRET-BM.

15. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE

Tynki

Tynki - tradycyjne cementowo-wapienne 

W pomieszczeniach – tynki cementowo-wapienne kategorii III.

Malowanie i wykończenie

Gruntowanie zgodnie z technologią malowania.

• Glazura - w toalecie, umywalni, szatniach do wys. 210 cm i fartuchy przy umywalkach.

• Farba olejna do wysokości 210cm - w pomieszczeniach: technicznych, magazynowych i

halli głównej galwanizerni.

• Farba emulsyjna - powyżej lamperii z farby olejnej do stropu lub sufitu podwieszonego, ma-

lowanie sufitów w pomieszczeniach technicznych i zapleczowych.

16. POSADZKI

Gres

Wprowadza  się  gresy  grupy  granitopodobne  w   komunikacji  (R9  wg  klasyfikacji  ryzyka

poślizgu) i pomieszczeniach sanitarnych (R10 wg klasyfikacji ryzyka poślizgu).

Posadzki  należy  wykonywać  po  zakończeniu  wszystkich  robót  budowlanych

wykończeniowych i instalacyjnych. 

Posadzka epoksydowa

W pomieszczeniach  technologicznych  i  technicznych  posadzka epoksydowa wylewana  na

zbrojenej płycie o grubości 10 cm. Powierzchnia płyty zatarta na gładko.

I. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA WEWNĘTRZNA

Budynek wyposażony będzie w niezbędne instalacje:

Instalacje sanitarne:

• instalacja wod.-kan.

• kanalizacja wewnętrzna bytowo-gospodarcza,

• instalacja c.o.,

Instalacje elektryczne i teletechniczne:

• instalacja oświetlenia (wewnętrznego i zewnętrznego),

• instalacja zasilania

• instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia,
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• instalacja zasilania urządzeń technologicznych,
• wyłącznik pożarowy uwzględniający agregat prądotwórczy i hydrofor pożarowy,
• instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych,

XII. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Projektowane rozwiązania spełniają wymogi dotyczące oszczędności energii cieplnej. Współ-
czynnik „EP” dla budynku jest mniejszy niż  obliczony średni współczynnik „EPref”. Oświadcza
się że wartość wskaźnika E dla budynku jest mniejsza od wartości granicznej EPref oraz, że
przyjęte rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące racjonalnego wy-
korzystania energii cieplnej zawarte w przepisach techniczno-budowlanych, Polskich Normach
oraz w rozporządzeniu.
Szczegółowe dane znajdą się w charakterystyce energetycznej – według odrębnego opracowa-
nia.

XIII. WARUNKI BHP

Kondygnacje użytkowe w części użytkowej mają wysokość minimalną 3,30 m.

XIV.OCHRONA PRAWNA

Projektowana inwestycja nie jest uciążliwa.
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie.

XV. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

Inwestycja  nie  wywiera  negatywnego wpływu  na środowisko przyrodnicze,  zdrowie  ludzi  i
obiekty  sąsiednie. Oddziaływanie na środowisko wynikające z funkcji  obiektu zamykać się
będzie w granicach własnej działki. 
Nie zachodzi wymóg przeprowadzenia takiej procedury w sprawie potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko.
W  fazie  eksploatacji  projektowanego  obiektu  będą  wytwarzane:  ścieki  :  bytowe,  wody
opadowe i roztopowe, odpady.
W obrębie planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary górskie, leśne, ani obszary
wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub
ich  siedlisk przyrodniczych objętych  ochroną,  w  tym obszary  Natura  2000 oraz  pozostałe
formy ochrony przyrody.
W bezpośrednim sąsiedztwie występuje zabudowa Instytutu.
Budynek podłączony jest do miejskiej sieci ciepłowniczej, przez co nie stwarza negatywnego
wpływu na środowisko naturalne. 
Obiekt  wyposażony  jest  w  niezbędne  przyłącza  infrastruktury  technicznej.  Ścieki
doprowadzone będą do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. 

XVI.DANE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji.

Powierzchnia netto /w tym użytk./ 168,24 m2
Powierzchnia zabudowy 210,35 m2
Kubatura brutto 820,00 m3
Wysokość         : 4,33 m – budynek niski - N
Liczba kondygnacji: - nadziemnych - 1
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- podziemnych - 0

2. Odległość od obiektów sąsiadujących.

Projektowany budynek sąsiaduje w odległości ;

• budynek magazynowy  1-kondygnacyjny  – w  odl.  6,70 m, z  którym tworzy  jedną strefą

pożarową, 

• budynek 1-kondygnacyjny – w odl. 9,80 m,

• budynek 2-kondygnacyjny – w odl. 8,50 m, 

• od granicy działki nr 47 – w odl. 13,00

• budynek 4-kondygnacyjnym – w odl. 17,10 m.

1. Parametry pożarowe występujących substancji palnych.

Nie przewiduje się magazynowania substancji palnych

2. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.

W pomieszczeniach technicznych gęstość obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2.

3. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczbę osób na każdej kondygnacji i w po-
szczególnych pomieszczeniach.

PM – produkcyjno-magazynowe.

4. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.

W budynku nie występują pomieszczenia ani przestrzenie zewnętrzne zagrożone wybuchem .

5. Podział obiektu na strefy pożarowe.

Budynek stanowi jedną strefę pożarową - nie przekroczona dopuszczalna powierzchnia strefy
pożarowej 10 000m2.

6. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień roz-
przestrzeniania ognia elementów budowlanych.

Klasa odporności pożarowej budynku „E”.
Główne elementy konstrukcji budynku spełniają wymagania w zakresie odporności ogniowej:

7. Warunki ewakuacji

W części serwisowej długość dojścia nie przekracza normatywnego 100,0 m.

8. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu usytuowany przy wejściu głównym do budynku.
W budynku stosuje się wentylację mechaniczną.
Budynek chroniony przy pomocy instalacji odgromowej ze zwodami niskimi nieizolowanymi. 

9. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie.

Wg oddzielnego opracowania.

10.Wyposażenie w gaśnice.

Ilość gaśnic dobrać z uwzględnieniem wskaźnika ;
Część garażowa i  serwisowa - 2 kg środka gaśniczego /proszku/ w gaśnicy  na 300 m2
powierzchni użytkowej.
Miejsca usytuowania gaśnic oznakować odpowiednimi tablicami.

11.Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniona w wymaganej ilości  20 dm3/s z  2
hydrantów Ø80 na sieci wodociągowej własnej działki, w odległości do 75m od chronionego
budynku.

12.Drogi pożarowe.

Dojazd  do  budynku  na  wypadek  pożaru  z  zapewniony  jest  bezpośrednio  z  drogi
dojazdowej z placem manewrowym na terenie działki.

13.  Wystrój wnętrz.

Nie  stosuje  się  do  wykończenia  wnętrz  materiałów  łatwo  zapalnych,  których  produkty
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• Podejścia instalacyjne do urządzeń wymagających stałych podłączeń należy wykonać po otrzy-

maniu DTR urządzeń.

• Elementy drewniane zaimpregnować środkiem konserwującym i ogniochronnym.

• Elementy stalowe zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym.

• Przed przystąpieniem do realizacji należy wymiary sprawdzić dokładnie w naturze. 

• Inne opisy robót budowlanych zgodnie z rysunkami.

• Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach po-

krewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody

autora projektu – ZABRONIONE.

• Dokumentacja graficzna została opracowana na oficjalnym, licencjonowanym oprogramowaniu

AutoCAD Revit Architecture Suite 2011. Licencja dla: Zenon Zabagło, Atelier ZETTA. Numer

partii 241C1-18A111-1001.

Warszawa, 04.09.2015 r. Opracował :
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INFORMACJA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003r. /Dz.U. nr 120 poz. 1126/

Składa się z:
- strony tytułowej
- części opisowej

STRONA TYTUŁOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku magazynowego nr 6

na potrzeby galwanizerni

przy Instytucie Mechaniki Precyzyjnej przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie. 

Działka nr ewid. geod.:6/5 obręb 7-03-03.

Inwestor oraz jego adres:

INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ
ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa

Imię i nazwisko oraz adres projektanta:

Atelier ZETTA
ul. Pratulińska 10/2
03-511 Warszawa

mgr inż. arch. Zenon Zabagło
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Spis zawartości

I. Zakres robót i kolejność realizacji

II. Wykaz obiektów istniejących.

III. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, stwarzających lub mogących 
spowodować zagrożenia

IV. Wskazanie przewidywalnych zagrożeń podczas realizacji robót z określeniem ich skali, 
rodzaju, miejsca oraz czasu wystąpienia

V. Wskazanie sposobu instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych

VI. Wskazanie środków zapobiegawczych- technicznych i organizacyjnych, w tym zakresie 
komunikacji i ewakuacji.

CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI

I. Zakres robót i kolejność realizacji

• BHP przy wykonywaniu robót ziemnych.

Przed  rozpoczęciem  wykonywania  robót  ziemnych  w  terenie  zwrócić  uwagę  czy  nie
znajdują  się  tam  kable  elektryczne  lub  inne  przewody  instalacyjne.  Wykopy  wąsko
przestrzenne  w  gruncie  zwartym  nie  głębszym  jak  100  cm  można  prowadzić  bez
zabezpieczenia deskowaniem, jeśli jest krótkotrwały (nie dłuższy niż 5 dni).
Wzdłuż wykopu po obydwu stronach, należy pozostawić wolny pas szerokości 0,5m, na
którym nie wolno składować ziemi z urobku lub materiałów budowlanych.
Wykonanie  robót  ziemnych  z  zabezpieczeniem  wykopów  przed  osunięciem  się  mas
ziemnych  w  trakcie  robót  zabezpieczenie  wykopów  przed  zalaniem  wodą  z  opadów
atmosferycznych, która może spłynąć z otaczającego terenu.
Zabezpieczenie  wykonać  przez  właściwe  ukształtowanie  skarpy  wykopu  i  wykonanie
ciągów  /rowków/  dla  doprowadzenia  tych  wód  w  kierunku  wykopu  do  najbliższego
odbiornika lub zgodnie ze spływem powierzchniowym. 
Roboty  ziemne  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  branżowymi  oraz
warunkami prowadzenia robót zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego  2003 r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót
budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401.
Przy  prowadzeniu  robót  ręcznych  (budowlanych  i  transportowych)  zachować  ogólne,
obowiązujące przepisy BHP.

• BHP przy wykonywaniu robót murarskich.

Sprawdzać stan rusztowań (wytrzymałość i stabilność).
Rusztowania winny być wykonane zgodnie z pkt. „BHP dotyczące rusztowań”.
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Roboty  na  wysokościach  prowadzi  się  po  założeniu  pasów  bezpieczeństwa,  które
umocowane muszą być do trwałych konstrukcji.
Murarze  i  ich  pomocnicy  winni  używać  odpowiedniego  sprzętu,  odzieży  i  rękawic
ochronnych.
Otwory okienne i drzwiowe wznoszonego budynku zabezpieczyć barierkami.

• BHP przy robotach dachowych.

Pomosty, na których pracują pracownicy na wysokości powyżej 100 cm winny mieć barierki
wysokości 110 cm i 60 cm oraz odbojnice.
Podczas robót ciesielskich na wysokościach, należy zaopatrzyć się w odpowiednie linki i
pasy bezpieczeństwa.
Roboty dachowe można wykonywać na pomostach pełnych.
Na pomostach nie wolno prowadzić takich prac jak: rąbanie siekierą, cięcie piłą.
Prace  na  wysokościach  mogą  wykonywać  pracownicy,  posiadający  odpowiednie
świadectwa dopuszczenia do tych prac.

• BHP dotyczące rusztowań.

Rusztowania  winny  być  wykonane  starannie  o  odpowiedniej  konstrukcji  -  rusztowania
wysokie winny mieć dwa pomosty zasłane deskami (dolny i docelowy), posiadać poręcze
na  wysokości  1,10  cm  oraz  odbojnice  z  desek  na  pomoście  od  strony  zewnętrznej
rusztowania.
Rusztowania winny być utrzymane w odpowiedniej czystości i być konserwowane.
Rusztowania  wewnętrzne-  kozły  ustawiać  na  równym  i  zwartym  podłożu.  Nogi  winny
opierać się całą powierzchnią.
Na  pomostach  rusztowań  należy  przestrzegać  instrukcji  odnośnie  nośności  tj.  nie
składować  materiałów  budowlanych  ponad  dozwolone  obciążenie  pomostów;  dla
znormalizowanych rusztowań drewnianych do 150kg/m2.
Powyżej 4m mogą pracować robotnicy posiadający odpowiednie uprawnienia.
Stabilność rusztowań winna być sprawdzana co najmniej jeden raz na dwa tygodnie i po
dłuższej przerwie oraz po obfitych opadach.
Deski pomostów mogą być łączone tylko na podporach (ryglach) i mieć zakład co najmniej
30cm. Każda deska winna opierać się co najmniej na trzech podporach (ryglach).
Na rusztowaniach podeszwy butów nie mogą mieć śliskiej nawierzchni.

• BHP przy stosowaniu sprzętu mechanicznego.

Przy prowadzeniu robót przy użyciu sprzętu mechanicznego zachować wymagania zawarte
w  rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki  z  dn.  20  września  2001  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263.
Należy zwrócić uwagę podczas transportu materiałów budowlanych, użytkowanie maszyn i
urządzeń na terenie budowy, ogrodzenie terenu budowy zabezpieczające przed wejściem
osób postronnych.

• BHP przy stosowaniu urządzeń prądowych i instalacji elektrycznych na terenie 
budowy.
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Zwrócić  uwagę  na  biegnącą  w  pobliżu  budowy  linie  energetyczne,  aby  nie  dotknąć
wysięgnikiem lub elementem budowlanym np.  pręt  metalowy lub element konstrukcyjny
dachu.
Przewód elektryczny zasilający maszyny np. betoniarka, nie może leżeć bezpośrednio na
ziemi prowadzić przewód elektryczny górą.
Przy  pracach  na  wysokości  pracownicy  muszą  stosować:  rusztowania,  pasy  i  linki
bezpieczeństwa oraz kaski ochronne.
Prace w obrębie czynnych urządzeń elektrycznych należy wykonywać po wyłączeniu tych
urządzeń i sprawdzeniu wyłączenia.
Urządzenia stosowane na placu budowy muszą być zasilane z obwodów posiadających
zabezpieczenia  różnicowoprądowe,  oraz  muszą być zabezpieczone przed dostępem do
nich dzieci i osób postronnych.
Techniczne  środki  ochronne  przed  porażeniem  prądem  elektrycznym  powinny  być
bezwzględnie stosowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Występuje zagrożenie  przy  pracach na wysokości  związane z  wykonywaniem instalacji
odgromowej. Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym podczas załączeń napięcia. 

II. Wykaz obiektów istniejących.

Planowana  inwestycja  dotyczy  istniejącego  budynku  magazynowego  nr  6,  który
zlokalizowany jest na terenie Instytutu Mechaniki Precyzyjnej przy ulicy Duchnickiej 3 w
Warszawie, dzielnica Żoliborz – na działce o numerze ewidencji geodezyjnej gruntu : 6/5
Obręb 7-03-03 w jego północno-zachodniej części w narożniku między ulicą Powązkowską
i terenami zielonymi. Cały teren Instytutu jest ogrodzony. 
Obiekt  podlegający  opracowaniu  jest  budynkiem  wolnostojącym  jednokondygnacyjnym
niepodpiwniczonym. Na teren dookoła budynku występują nawierzchnie z płyt betonowych.
Budynek  otoczony  jest  istniejącą  zabudową;  od  strony  północno-wschodniej  budynek
magazynowy 1-kondygnacyjny – w odl. 6,70 m, z którym tworzy jedną strefą pożarową, od
strony  północno-zachodniej  budynek  1-kondygnacyjny  –  w  odl.  9,80  m,  od  strony
południowo-zachodniej  2-kondygnacyjny  budynek – w odl.  8,50 m, natomiast  od strony
południowo-wschodniej znajduje się granica działki nr 47 – w odl. 13,00 m z budynkiem 4-
kondygnacyjnym – w odl. 17,10 m.

III. Wskazanie  elementów  zagospodarowania  terenu,  stwarzających  lub  mogących
spowodować zagrożenia

Nie występują. 

IV. Wskazanie przewidywalnych zagrożeń podczas realizacji robót z określeniem ich
skali, rodzaju, miejsca oraz czasu wystąpienia .

Podczas  prowadzenia  robót  budowlanych  należy  umożliwić  funkcjonowanie  działu
położniczego  ze  szczególnym  uwzględnieniem  zminimalizowania  uciążliwości
pochodzącego od hałasu powstającego podczas robót budowlanych. Należy zabezpieczyć
przed warunkami atmosferycznymi ( w tym zabezpieczenie przed utratą ciepła).
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V. Wskazanie  sposobu  instruktażu  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót
szczególnie niebezpiecznych

Kierownik budowy jest obowiązany prowadzić dziennik budowy oraz umieścić na budowie
w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
Kierownik  budowy  powinien  pouczyć  pracowników  budowlanych  i  inwestora  o
zagrożeniach, jakie mogą się pojawić w trakcie wykonywania robót. Przed przystąpieniem
do prac udzielić niezbędnego instruktażu każdemu zatrudnionemu na budowie robotnikowi.

VI. Wskazanie  środków  zapobiegawczych-  technicznych  i  organizacyjnych,  w  tym
zakresie komunikacji i ewakuacji.

Wykonać tymczasowe ogrodzenie terenu budowy zabezpieczające przed wejściem osób
postronnych,  rusztowania  przy  elewacjach  osłonić  siatką  zabezpieczającą  na  całej
wysokości. Części obiektu podlegające przebudowie wygrodzić ścianami tymczasowymi od
użytkowanych pomieszczeń.

Uwagi końcowe

Niezależnie  od  powyższych  wskazań,  kierownik  budowy  opracowując  plan  BIOZ
zobowiązany jest uwzględnić wymogi przepisów:

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 )

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimal-
nych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i  higieny pracy w zakresie użytkowania
maszyn przez pracowników podczas pracy ( dz. U. Nr 191, poz. 1596 )

• Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2009 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26,
poz. 313 ze zm. Nr 56, poz. 462 z 2009 r. )

Jeżeli  na  terenie  budowy  jednocześnie  wykonują  prace  pracownicy  przez  różnych
pracodawców należy zapewnić nadzór nad bezpieczeństwem i higiena pracy według zasad
art. 208 Kodeksu Pracy.
Warunki zabezpieczenia terenu (miejsca) wykonywania robót i ochronę osób postronnych
należy uzgodnić z administratorem budynku.

Warszawa, 04.09.2015 r.                      Opracował : 
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Warszawa, 2015-09-04 

O WIADCZENIE  

Wymagane  art.20 ast.4 ustawy prawo Budowlane 

 
Dokumentacja w zakresie projektu budowlanego konstrukcyjnego dla  zmiany sposobu u ytkowania i 
przebudowy budynku magazynowego nr 6 na potrzeby galwanizerni przy Instytucie Mechaniki Precyzyjnej  ul. 
Duchnickiej 3 zosta a wykonana zgodnie z obowi zuj cymi przepisami techniczno-budowlanymi  i jest 
kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma s u y .   
  
 
Mgr in . Tomasz Rybarczyk 
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OPIS  TECHNICZY 
 
 

1 PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
 

- Projekt architektoniczno-budowlany budynku  dla  zmiany sposobu 
u ytkowania i przebudowy budynku magazynowego nr 6 na potrzeby 
galwanizerni przy Instytucie Mechaniki Precyzyjnej  ul. Duchnickiej 3  

 
 
1.1  0GÓLNY OPIS INWESTYCJI 
 

Projektowana inwestycja polega na  przebudowie istniej cego budynku na 
potrzeby Galwanizerni 
 
Roboty konstrukcyjne polegaj  na: 
 
a) wyburzeniu cz ci cian no nych w cz ci istniej cej budynku. 
b)  wykonaniu dobudowy nowych cz ci budynku. 

 
   
1.2  OBCI ENIA PRZYJ TE W PROJEKTOWANYM OBIEKCIE 
 

- Obci enie niegiem; II strefa, 
 

- Obci enie wiatrem; I strefa, 
 

- Obci enia sta e dachu nowoprojektowanego:   1,0 kN/m2 
  
 

Warto ci wspó czynników obci e  przyj to dla poszczególnych obci e  
wed ug przyporz dkowanym im normom. 
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1.3     CHARAKTERYSTYCZNE RZ DNE WYSOKO CIOWE 

 
Poziom posadzki parteru   ±0.00  
 
Poziom posadowienia fundamentów projektowanych:  w poziomie istniej cych 
fundamentów. 
 

1.4 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE I POSADOWIENIE  
FUNDAMENTÓW  

 
Przyj to proste warunki gruntowe. 
Dopuszczalny odpór gruntu: 0,15 MPa. 

. 
 
Projektowany budynek zgodnie z Rozporz dzeniem MSWiA z dn. 15 
wrze nia, 1998 r. mo na zakwalifikowa  do II-ej kategorii geotechnicznej.  
Warunki gruntowe – proste. 

 
 

 
 

2 ROZWI ZANIA MATERIA OWO – KONSTRUKCYJNE 
 
 

a) Cz  istniej ca budynku 
 

 
Cz  istniej ca budynku jest obiektem parterowym w konstrukcji cianowej. 
Dach w konstrukcji g sto ebrowej. 
 
W cz ci istniej cej budynku wyburzone zostan  wewn trzne ciany no ne. W 
miejscach wyburze  zaprojektowano wzmacniaj ce ramy.  
Ramy nale y wykona  z C240. Elementy ram nale y umieszcza  w bruzdach 
wykonanych w cianach. Elementy skr ca  za pomoc  pr tów 12mm. Technologia 
wykonania ram wg rysunków K1, K2, K1.1, K1.2. 
Zaproponowano dwie wersje wykonania ram ró ni ce si  sposobem usytuowania 
s upów. 
W analogiczny sposób nale y wykona  nadpro a w zewn trznych cianach no nych 
w miejscach nowych otworów. Nadpro a wykona  z C140. 
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b) Cz ci nowoprojektowane. 
   
Projektuje si  z trzech stron istniej cego budynku nowe parterowe obiekty. 

ciany no ne gr. 18cm oparte na awach 60x30cm. Poziom posadowienia aw – w 
poziomie istniej cych fundamentów. awy zbrojone pr tami o rednicy 12mm i 
strzemionami o rednicy 6mm. 
Wie ce cian 18x25cm zbrojone pr tami o rednicy 12mm i strzemionami o rednicy 
8mm. 
Konstrukcja dachu: belki stalowe I160PE lub I140PE co 2,0m. Belki oparte na 
istniej cych cianach za pomoc  poduszki betonowej gr. 10cm zbrojonej siatk  z 
pr tów 6mm. Poduszk  betonow  wykona  na ca ej d ugo ci ciany na której 
opieraj  si  belki stalowe. Po wykonaniu belek wykonan  bruzd  w cianie wype ni  
betonem. Ko ce belekowin  siatk  Rabitza. 
 
Na belkach blacha trapezowa T50 gr. 0,6mm.  
 
 
 

2.2. Materia y 
 

- beton fundamentów i wie ców   C25/30 ( dawny B25) 

- stal zbrojeniowa     BSt500 

- stal konstrukcyjna         S235 

- izolacje fundamentów: 2 x papa, abizol R+ P ( wg projektu architektury) 

- konstrukcja posadzek– wg projektu architektury 
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2.3. Uwagi ko cowe 
 

Roboty budowlane nale y wykonywa  zgodnie z projektem, pozwoleniem na 
budow , obowi zuj cymi normami i przepisami technoczno-budowlanymi, 
zasadami sztuki budowlanej, oraz przepisami BHP.   
Wszystkie wyroby i materia y u yte do budowy przez wykonawc   zgodnie z 
niniejsz  dokumentacj  powinny posiada  certyfikat na znak  bezpiecze stwa 
lub ocen / deklaracj   zgodno ci. 
 

   
Projektowa         
mgr in . Tomasz Rybarczyk    
upr.bud. Wa 425/01      

 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-30 roku przez:

Pan TOMASZ RYBARCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0230/02

adres zamieszkania ul. SKARBKA Z GÓR 128 A m. 45, 03-287 WARSZAWA

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-YQI-B9M-X3Y *

Podpis jest prawidłowy
















