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                                              Obr�b : 4. Nowy Dwór Gda�ski 

I. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
Przedmiotem inwestycji jest kompleksowy wewn�trzny remont wraz z przebudow�  
pracowni zawodowych i zapleczem sanitarno � socjalnym. 
Inwestycja obejmuje cz��� parteru budynku oraz korytarz na pi�trze wraz z klatk�
schodow�. 

II. ISTNIEJ	CY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIA!KI NR 123/12 
Teren dzia"ki nr 123/12 obj�ty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego. Sposób u
ytkowania obiektu po wykonani przedmiotowej inwestycji 
nie ulegnie zmianie i pozostanie zgodny z zapisami w MPZP. 
Dzia"ka nr 123/12 od strony pó"nocnej s�siaduje z terenem u
ytkowanym przez  
Specjalny O�rodek Szkolno � Wychowawczy. Od strony po"udniowej znajduj� si� pola 
uprawne. Od strony zachodniej z terenem u
ytkowanym przez zak"ad produkcyjny 
�Secespol�. Od strony zachodnie teren dzia"ki graniczy z dzia"ka drogow� , powiatow�. 
Na terenie dzia"ki zlokalizowane s� dwa obiekty szkolne , boiska sportowe oraz droga 
dojazdowa z parkingami samochodowymi. Pozosta"y teren stanowi powierzchnia 
biologicznie czynna zagospodarowana ró
nymi formami zieleni wysokiej i niskiej. 
Wjazd na teren dzia"ki odbywa si� od strony drogi powiatowej � ul. Warszawskiej. 
Teren ogrodzony z bram� wjazdow�. Dzia"ka jak i obiekty zlokalizowane na niej nie s�  
wpisane do rejestru zabytków i nie podlegaj� ochronie konserwatorskiej. 

III. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIA!KI NR 123/12 
Projektowana inwestycja nie zmienia istniej�cego zagospodarowania dzia"ki. 
Wszystkie roboty budowlane planuje si� wy"�cznie wewn�trz budynku bez ingerencji  
w elewacj� i zadaszenie. 

IV. WYKONANIE SZKICU SYTUACYJNEGO S!U�Y JEDYNIE DO CELU ORIENTACJI 
W TERENIE 

V. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  
Powierzchnia dzia"ki  nr 123/12 �����������.. 2,1964 ha = 21 964 m2

Powierzchnia zabudowy budynku obj�tego inwestycj� �������.. 2 220 m2 

Powierzchnia obj�ta inwestycj� ������������������1 308,993 m2

Kubatura obiektu������������������������..8 354 m3 

��������������������������������������������	���
�������������������������� �
!
                                      Jednostka ewidencyjna : Nowy Dwór Gda�ski 
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                     OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJ�CEGO BUDYNKU 
                                       I WP!YW NOWEJ KONSTRUKCJI  

  1.  Opis elementów konstrukcji g�ównej budynku 
 1.1.Posadowienie 
Budynek w cz��ci wysokiej - posadowienie po�rednie za pomoc� �elbetowych pali.  
W cz��ci niskiej - fundamenty bezpo�rednie w postaci !aw fundamentowych. 

     1.2. Konstrukcja budynku 
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej , �ciany murowane , stropy �elbetowe. 
W cz��ci wysokiej , warsztatowej dachy z p!yt �elbetowych korytkowych opartych na 
murach i belkach �elbetowych.  

2. Stan techniczny budynku  
     Konstrukcja g!ówna budynku w stanie technicznym dobrym, nie zaobserwowano �adnych   

zarysowa�  elementów konstrukcyjnych �wiadcz�cych o ich nieprawid!owej pracy.
Obecny stan techniczny budynku oceni� mo�na jako dobry. 

     
3. Oddzia�ywanie projektowanych robót w budynku  
Projektowanymi robotami budowlanymi mog�cymi mie� wp!yw na konstrukcj� budynku  
s� przekucia  otworów drzwiowych w �cianach dla dostosowania do nowego uk!adu 
pomieszcze�. Wykonane otwory wzmocnione zostan� belkami stalowymi 2XC200 I 
2XC180, przenosz�cymi obci��enie od konstrukcji nad tymi otworami. 
Ponadto projektuje si� podzia! jednego pomieszczenia na trzy oddzielne pracownie 
za pomoc� �cian dzia!owych z bloczków gazobetonowych gr. 18 cm , posadowionych na 
fundamentach �elbetowych � zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.  
Dostawiona równie� b�dzie �cianka dzia!owa w w��le sanitarnym z posadowieniem na 
fundamencie betonowym. W pomieszczeniach dzia!u mechanicznego projektuje si�
wymian� posadzek wraz z warstwami izolacyjnymi. Nie spowoduje to znacz�cych zmian 
obci��e� maj�cych wp!yw na konstrukcj� budynku a zarazem jego bezpiecze�stwo. 

4. Opis funkcji budynku 
Przedmiotowy obiekt pe!ni funkcj� szkolnych warsztatów mechanicznych wraz z 
pracowniami nauki zawodu , zapleczem socjalnym i sanitarnym.  

5. Opis techniczny budynku 
Obiekt sk!ada si� z trzech bry! w rzucie prostok�tnych. Cz��� dydaktyczn� stanowi  
dwukondygnacyjne skrzyd!o  z g!ównym wej�ciem do budynku. Korytarz g!ówny w cz��ci 
parterowej !�cznika wybudowany wraz z cz��ci� warsztatow� , wysok�.  Dachy  p!askie ze 
spadkami  kryte pap� asfaltow� .  Na dachu  budynku warsztatowego zamontowane  �wietliki 
szklane w konstrukcji stalowej. Budynek ogrzewany , wyposa�ony we wszystkie konieczne 
media techniczne. 

5.1. Konstrukcja budynku 
	ciany przyziemia z ceg!y i bloczków . Tynki cementowo wapienne malowane emulsyjnie 

 STROPY 
Stropodach z p!yt �elbetowych korytkowych 

SCHODY
W cz��ci pi�trowej � �elbetowe  



NADPRO
A I PODCI�GI 
Nadpro�a i podci�gi �elbetowe. 

KONSTRUKCJA I POKRYCIE DACHÓW
Dachy p!askie . Konstrukcja dachu - z p!yt korytkowych �elbetowych i w cz��ci pi�trowej � 
stropodach z p!yt �elbetowych kana!owych. 

KOMINY
Kominy wentylacyjne - kana!y murowane z ceg!y , wyprowadzone ponad dach. 

ELEMENTY WYKO�CZENIA ZEWN�TRZNEGO
	ciany zewn�trzne. 
Warstw� licow� �cian zewn�trznych stanowi tynk cementowo - wapienny malowany w 
odcieniach be�u i piasku. Szczyty budynku  pi�trowego - warstwa licowa �cian w postaci nie 
otynkowanej ceg!y piaskowo � wapiennej. 

OBRÓBKI BLACHARSKIE , RYNNY , RURU SPUSTOWE 
Orynnowanie i obróbki blacharskie z blachy sto!owej ocynkowanej. 

ELEMENTY ZEWN�TRZNE  
a) stopnie betonowe  
b) podjazd dla niepe!nosprawnych

STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA 
Otwory okienne i drzwiowe wype!nione indywidualn� stolark� PCV. Okna zabezpieczone 
kratami stalowymi. Nad wej�ciem do budynku zadaszenie z poliw�glanu. W cz��ci 
warsztatowej okna w ramach �elbetowych.  

ELEMENTY WYKO�CZENIA WEWN�TRZNEGO
    Wyko�czenie �cian.

a) w pomieszczeniach sanitarnych - p!ytki ceramiczne 
b) w pozosta!ych pomieszczeniach tynki cementowo-wapienne malowane emulsyjnie 

oraz lamperia malowana  farb� olejn�

    Wyko�czenie pod!óg 
a) terakota 
b) wyk!adzina sztuczna 
c) wylewka betonowa 
d) lastrico 

INSTALACJE  
      a)   instalacja elektryczna 
      b)   instalacja wodna  
      c)   instalacja kanalizacyjna 
      d)   instalacja c.o. 
      e)   instalacja odgromowa 
�

       



                                      OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU  

1. Podstawa i zakres opracowania 
Przedmiotem inwestycji jest wewn�trzny remont i  przebudowa pomieszcze� pracowni 
zawodowych wraz z zapleczem sanitarno � socjalnym. 

Podstaw� opracowania s� : 

a) Inwentaryzacja stanu istniej�cego budynku, 

b) Mapa geodezyjna do celów informacyjnych, 

c) Opinia techniczna na temat stanu istniej�cego budynku 

d) Wytyczne Inwestora dotycz�ce nowego uk!adu funkcjonalnego 

e) Polskie Normy 

2. Podstawowe informacje na temat istniej�cego obiektu :
Cz��� budynku Zespo!u Szkó! Nr 2  dla którego projektuje si� przebudow� obejmuje 
pó!nocne , dwukondygnacyjne skrzyd!o  , !�cznik z g!ównym  korytarzem i pomieszczeniami 
sanitarnymi , cz��� z pomieszczeniami warsztatowymi przylegaj�cymi do !�cznika oraz 
szatnia i korytarze w cz��ci po!udniowej obiektu. 
Projektuje si� podzia! pracowni mechanicznej w wyniku którego powstan�  trzy odr�bne 
pracownie zawodowe,  zgodnie z wytycznymi Zamawiaj�cego. Pozosta!e pomieszczenia 
obj�te pracami remontowymi. Ponadto projektuje si� przebudow� w�z!a sanitarnego wraz z 
poszerzeniem otworów drzwiowych. 
Budynek wyposa�ony jest w instalacj� wody u�ytkowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego 
ogrzewania, instalacj� elektryczn� i instalacje techniczne. 

3. Za!o�enia generalne wykonawcze: 
Roboty musz� by� prowadzone w sposób umo�liwiaj�cy funkcjonowanie pozosta!ej cz��ci  
budynku. Nale�y wykona� niezb�dne zabudowy tymczasowe dróg komunikacyjnych, a tak�e 
zabezpieczy� plac budowy przed dost�pem osób postronnych. 

4. Zestawienie remontowanych pomieszcze�
  Nr 
pom. 

 Nazwa pomieszczenia  Powierzchnia 
pomieszczenia

  Rodzaj posadzki w pomieszczeniu 

1.1 Pracownia zawodowa nr 1 67,378 m2 GRES 

1.2. Pracownia zawodowa nr 2 69,384 m2 GRES 

1.3. Pracownia zawodowa nr 3 70,446 m2 GRES 

2.1. Korytarz A  36,260 m2 GRES 

2.2. Korytarz B 30,745 m2 GRES 

3. Szatnia 30,00 m2 GRES 

4. W�ze! sanitarny 29,844 m2 GRES 

5.1. Pracownia dzia!u mech.  210,04 m2 Plastidur - epoksydowa pancerna EC 

5.2. Pracownia dzia!u mech 139,712 m2 Plastidur - epoksydowa pancerna EC 

5.3. Pracownia dzia!u mech 141,600 m2 Plastidur - epoksydowa pancerna EC 

5.4. Pracownia dzia!u mech 141,954 m2 Plastidur - epoksydowa pancerna EC 

5.5. Pracownia dzia!u mech 70,800 m2 Plastidur - epoksydowa pancerna EC 

6. Pracownia szkol. o�r. kariery 49,590 m2 Wyk!adzina Tarkett 

6.1. Szatnia pracowni  5,540 m2 GRES 

7. Korytarz I pi�tro 33,677 m2 GRES 

8. Klatka schodowa 14,079 m2 P!ytki schodowe reflowane 

9. Korytarz g!ówny  173,484 m2 - 



5. Dost�p dla osób niepe!nosprawnych  
W cz��ci obj�tej remontem i przebudow� pomieszcze� pracowni zawodowych wraz z 
zapleczem sanitarno � socjalnym w celu u!atwienia dost�pu dla osób niepe!nosprawnych , 
przewidziano w projekcie nast�puj�ce udogodnienia dla osób niepe!nosprawnych: 

• Drzwi wej�ciowe do przebudowywanych pomieszcze� b�d� mia!y szeroko�� w �wietle 
o�cie�nicy 100 cm. Przewidziano drzwi o lekkiej konstrukcji aluminiowej.  Grubo��
skrzyd!a drzwi po otwarciu nie sprawi, �e pomniejszy si� wymiar szeroko�ci otworu w 
�wietle o�cie�nicy. 

• Aby umo�liwi� osobie na wózku pokonanie progu w drzwiach wej�ciowych do 
pomieszcze� , zastosowana zostanie   listwa przyprogowa z ma!ym spadkiem, wykonana 
ze stali. 

• Ponadto poszerzone zostan� otwory drzwiowe do pomieszczenia !azienek z 80 cm na 
szeroko�� 90 cm w �wietle o�cie�nicy. 

• W cz��ci klatki schodowej przewidziano monta� dodatkowego pochwytu wzd!u� p!yty 
mi�dzybiegowej . 

• �cianki przeszklone oddzielaj�ce strefy p.po�. na korytarzu ,  zostan� wyposa�one w 
dwuskrzyd!owe drzwi z lekkiego profilu aluminiowego i nie b�d� stanowi!y trudno�ci w ich 
otwieraniu. 

6. Warunki ochrony przeciwpo�arowej  

6.1. Przepisy, normy i zasady wiedzy technicznej dotycz�ce ochrony  
przeciwpo�arowej    

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 
2000 roku z pó�niejszymi zmianami). 

• Rozporz�dzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75 poz.690 z pó�niejszymi zmianami). 

• Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 56 poz. 461 z 
2009 ) 

• Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo�arowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). 

6.2. Budynek szkolny z warsztatami mechanicznymi i zapleczem socjalnym 
   Budynek zalicza si� do grupy budynków niskich ( N ). 

6.3. Odleg!o�ci od  obiektów zlokalizowanych na dzia!kach s�siednich 
    Budynek  usytuowany jest  w granicach jednej dzia!ki budowlanej. 

6.4. Klasyfikacja budynku z uwagi na funkcj� u�ytkow�       
Po wykonaniu przebudowy i modernizacji  budynek w dalszym ci�gu b�dzie pe!ni! rol�
budynku szkolnego  

6.5. Warunki ewakuacji  
         W budynku  z  pomieszcze� przeznaczonych na pobyt ludzi,  przewiduje si� ewakuacj�   

� bezpo�rednio na zewn�trz ( istniej�ce drogi ewakuacyjne ) 

6.6. Zabezpieczenie przeciwpo�arowe  
       Zabrania si� stosowania w budynku do wyko�cze� wn�trz materia!ów !atwo   zapalnych,    
       których produkty rozk!adu termicznego s� bardzo toksyczne lub intensywnie dymi�ce. 



7.0. Za�o�enia projektowe 
7.1. OBCI��ENIA  
• sta!e wg PN-82/B-02001, 
• zmienne wg PN-82/B-02004 

7.2. OBLICZENIA PRZEPROWADZONO ZGODNIE Z NORMAMI 

• PN-82/B-02000. Obci��enia budowli. Zasady ustalania warto�ci.  
• PN-82/B-02001. Obci��enia budowli. Obci��enia statyczne 

• PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpo�rednie budowli. Obliczenia 
    statyczne i projektowanie.  

• PN-74/B-02009. Obci��enia w obliczeniach statycznych. Obci��ania stale i zmienne.  
• PN-B-03264. Konstrukcje betonowe �elbetowe i spr��one. Obliczenia statyczne i 
                           projektowanie.  
• PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe 

7.3. MATERIA"Y  
• Beton �chudy� C8/10 (B10) na podbudow�, 
• Beton na !awy pod �cianki dzia!owe C16/20 (B20), 
• Stal A-III 34GS, A0 (St0, St3), 
• Gazobeton �18� klasy M500  na �ciany dzia!owe. ( 59x24x18 cm) 
• Kotwy stalowe do kotwienia �cian dzia!owych w murze zewn�trznym i wewn�trznym  
      z p!askownika o przekroju 6 mm , szeroko�ci 4 cm i d!ugo�ci : 40 cm + 10 cm 
• Kotwy stalowe do kotwienia �cian � gór� w podci�gu �elbetowym z p!askownika stalowego 

             o przekroju 6 mm , szeroko�ci 4 cm i d!ugo�ci : 15 cm + 10 cm  
• Zbrojenie w postaci p!askiej kratownicy z pr�ta stalowego gr. 4  w spoinach �cian dzia!owych. 
• Kotwy  stalowe do kotwienia �cian dzia!owych w podci�gu i w �cianach. 
• Zaprawa cementowo-wapienna klasyM5, 
• Ceownik G/W 200 UPE GAT. S355 na nadpro�a drzwiowe, 
• UNP Ceownik 180 S235JR na nadpro�a drzwiowe. 

7.4. WARUNKI GRUNTOWO � WODNE  
- nie dotyczy 

7.5. OBLICZENIA STATYCZNE  
- nie przewiduje si_ zwi�kszenia obci��e� istniej�cych, bez zmian 

    7.6. ROZWI�ZANIA KONSTRUKCYJNO � MATERIA"OWE 
     Rozwi�zania konstrukcyjno � materia!owe przedstawiono w cz��ci SZCZEGÓ"OWEGO 

ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH 

    7.6.1. Fundamenty pod �ciany dzia!owe zaprojektowano w postaci !aw �elbetowych o wymiarach  
     40 x 40 cm na podk!adzie z chudego betonu B-10 (C 8/10)  gr 5 cm  Zbrojenie pr�tami ze stali A-III 

34GS 4 x Ø 12 mm i strzemionami ze stali A-0 Ø 6 mm rozstawionymi co 30 cm. "awy wylane z 
betonu B-20 (C16/20). Na !awie izolacja z papy zgrzewalnej. 

    7.6.2. 	ciany dzia!owe  
     	ciany dzia!owe zaprojektowano z bloczków komórkowych gr. 18 cm klasy M500 na zaprawie 

cementowo-wapiennej kl. M5. 

     UWAGA DOT. MUROWANIA 	CIAN DZIA"OWYCH W POMIESZCZENIACH PRACOWNI: 
    	ciany murowane do wysoko�ci podci�gu �elbetowego. 

• Wykona
  górne kotwienie  �ciany do konstrukcji no�nej podci�gu poprzez kotwy z p!askownika 
      stalowego  40x6mm ( wygi�cie 15 + 10 cm ). 
• 	ciany dzia!owe nale�y !�czy
 ze �cianami zewn�trznymi i wewn�trznymi przez zastosowanie 

kotew z p!askownika stalowego 40x6 mm na co drugiej warstwie bloczków z obydwu stron 
�ciany ( wygi�cie 40 + 10 cm ). 



• 	ciany dzia�owe nale�y wzmacnia
 poprzez zbrojenie w spoinach poziomych zbrojeniem w 
postaci p�askiej kratownicy z pr�tów stalowych 4 mm uk�adanej w co drugiej spoinie na ca�ej 
d�ugo�ci �ciany dzia�owej.   

• Nie ��czy
 trwale ze stropem poniewa� nale�y zachowa
 swobod� ugi�cia belki , zostawi
 pod 
podci�giem  szczelin�  wysoko�ci 15 mm. 

• Zastosowa
 zapraw� wysoko elastyczn� pomi�dzy podci�giem a wymurowan� �cian�. 
• Przestrzega
 prawid�owego wi�zania z zachowaniem zasady mijania spoin pionowych  w    

           kolejnych warstwach muru. 

    7.6.3. Nadpro�a nad otworami drzwiowymi  
     2 x ceownik C180 i 2 x ceownik C200 

    7.6.4. Posadzki  
      Podk�ad betonowy z beton B-10 (C8/10) gr. 5 cm. Izolacja przeciwwilgociowa z papy zgrzewalnej 

oraz izolacja termiczna z 10 cm warstwy styropianu EPS 100- 038 ( pod�oga ). Docelow� warstw�
podposadzkow� zaprojektowano jako 5 cm wylewk� z betonu B-25 (C20/25) zbrojon� siatk�
stalow� z pr�tów gr. 4 mm (gotowa siatka zgrzewana). 
Wyko�czenie p!ytkami kamionkowymi typu GRES o wymiarach 30 x 30 cm. Cokoliki z p!ytek  na 
wysoko�ci 12,5 cm. 
W pozosta!ych pomieszczeniach pracowni posadzki typu Plastidur - epoksydowe pancerne EC 
grubo�ci 10 mm. 
W pomieszczeniach korytarzy � p!ytki typu GRES 30x30 cm , cokoliki 12,5 cm  
W pomieszczeniach !azienek � terakota. 
W pracowni szkolnego o�rodka kariery � wyk!adzina typu Tarkett.

7.6.5. Tynki , wyko�czenia �cian i sufitów 
W przebudowywanych pomieszczeniach pracowni zawodowych � suche tynki z p!yt gipsowych 
k!adzione na klej. 
W pomieszczeniach !azienek � ok!adzina z p!ytek glazurowanych. 

7.6.6. Stolarka drzwiowa i okienna 
Wymiana drzwi metalowych dwuskrzyd!owych na drzwi z profilu aluminiowego przeszklonych � 
pó!pe!nych o klasie odporno�ci ogniowej EI 30 ze zmian� kierunku otwierania- na zewn�trz 
pomieszcze�. 
Na korytarzach wymiana �cianek przeszklonych z drzwiami dwuskrzyd!owymi na �cianki 
przeszklone � pó!pe!ne z profilu aluminiowego o klasie odporno�ci ogniowej EI 60 z drzwiami 
dwuskrzyd!owymi o !�cznej szeroko�ci w �wietle o�cie�nicy 150 cm. 
Drzwi wej�ciowe w korytarzu �A� z profilu PCV dwuskrzyd!owe. 
Do pozosta!ych pomieszcze� drzwi dwuskrzyd!owe z profilu PCV i drzwi jednoskrzyd!owe  
�90� p!ycinowe i metalowe. 
Wymiana na�wietli w korytarzu na na�wietla z profilu z PCV. 

8.0. Uwagi 
• Podczas wykonywania robót budowlano-monta�owych przestrzega_ przepisy BHP  
• Wykonanie robót budowlanych winno by_ zgodne z obowi�zuj�cymi polskimi normami 

budowlanymi oraz ogólnymi warunkami odbioru robót budowlano-monta�owych. 
• Kierowanie robotami budowlanymi powierzy_ osobie posiadaj�cej odpowiednie kwalifikacje 
      zawodowe � uprawnienia budowlane  
• Stosowa_ materia!y i wyroby budowlane posiadaj�ce aktualne �wiadectwa lub aprobaty  
      techniczne dopuszczaj�ce do stosowania w budownictwie. 



                                        OPIS BRAN�Y ELEKTRYCZNEJ 

1.0. Opis projektowanych rozwi�za� instalacji elektrycznych
Opis instalacji elektrycznej w pomieszczeniach trzech pracowni (rozdzia! nr1) zawodowych � w 
oddzielnym projekcie 

1.1. Wewn�trzne linie zasilaj�ce
Wewn�trzne linie zasilaj�ce wykona� przewodami (kablami) miedzianymi w uk!adzie TN-S.  
Przewody prowadzi� w tynku. 

1.2. Instalacja gniazd
Gniazda  jednofazowe . Instalacje dla pod!�czenia gniazd wtyczkowych nale�y wykona�
przewodami kabelkowymi miedzianymi 3- i 5-cio �y!owymi typu YDY�o - 450/750V. Przewody 
prowadzi� pod tynkiem. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym instalowa� na wysoko�ciach od 
poziomu posadzki: 
• Pomieszczenia ogólne - 0,3m (p/t), 
• Pomieszczenia sanitarne - 1,15m (p/t), 
W przypadku pomieszcze� w�z!a sanitarnego zastosowa� nale�y osprz�t bryzgoszczelny, 
minimalny stopie� ochrony IP44. Przewiduje si� zastosowanie osprz�tu montowanego 
podtynkowo. 
Instalacja gniazd  pomieszcze� nowoprojektowanych pracowni zawodowych (rozdzia� nr 1)-  
zgodnie z za��czonym  schematem instalacji elektrycznej 

1.3. Instalacja o�wietlenia
Instalacj� o�wietlenia ogólnego wykona� przewodami typu YDY 3, 4 x1,5 mm2 - 450/750V 
prowadzonymi w tynku. "�czniki instalowa� na wysoko�ci 1,15m nad gotow� posadzk�. W 
pomieszczeniach w�z!a sanitarnego stosowa� osprz�t i oprawy IP44. Parametry o�wietlenia 
�wiat!em sztucznym poszczególnych pomieszcze� - zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-EN 
12464-1. 

O�wietlenie pomieszcze� nowoprojektowanych pracowni zawodowych (rozdzia� nr 1)-  
zgodnie z za��czonym  schematem instalacji elektrycznej 

Przed uruchomieniem instalacji, sprawdzi� poprawno�� okablowania i po��cze�

1.4. Pomiary instalacji elektrycznych
Po realizacji instalacji elektrycznych wykona� komplet prac sprawdzania, ogl�dzin, prób i 
pomiarów wg normy PN-HD 60364-62008 i sporz�dzi� dokumentacj� wykonanych prac 
pomiarowo - kontrolnych. Ponadto wykonanie instalacji elektrycznych w !azienkach sprawdzi�
zgodnie z wymaganiami PN-HD 60364-7701:2010.



                                   OPIS BRAN�Y SANITARNEJ 

1.0. INSTALACJA  KANALIZACJI SANITARNEJ 

1.1. Ogólne zasady 
Podej�cia do przyborów prowadzi� w bruzdach �ciennych oraz pod!ogowych 

1.2. Materia�y i technologia robót
Instalacj� kanalizacji sanitarn� nale�y wykona� z  materia�ów : 
Wykonanie nowych podej�� dop!ywowych i  odp!ywów kanalizacyjnych wg projektowanego 
rozmieszczenia urz�dze� sanitarnych. 
Rury kanalizacyjne nale�y uk!ada� ze spadkiem min. 2%. Rury pod posadzk� prowadzi�
tylko ca!ymi  odcinkami , nie !�czy� ich na d!ugo�ci. Nale�y je uk!ada� na  p!ytach 
styropianowych, a nie bezpo�rednio na betonowym podk!adzie. 
W przej�ciu instalacji przez elementy fundamentów betonowych , prowadzi� w tulejach 
os!onowych d!u�szej od szeroko�ci fundamentu minimum o 3 cm z ka�dej strony. Przestrze�
mi�dzy rur� a tulej� os!onow� wype!ni� niskopr��n� piank� poliuretanow�. Odp!ywy z 
umywalek pod posadzk�  wykona�  z rur kielichowych PVC-U �50� z uszczelk� klasy S. 
Przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej  w obr�bie podej�� do przyborów sanitarnych 
zaprojektowa� z rur i kszta!tek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych HT/PVC. 
Pod!�czenia przyborów sanitarnych do przewodów podej�� kanalizacyjnych instalacji 
kanalizacyjnej sanitarnej wykona�, jako zasyfonowane w sposób standardowy dla tego 
typu przyborów sanitarnych. Przybory sanitarne umieszczone na wysoko�ciach 
standardowych, odpowiednich dla poszczególnych rodzajów przyborów sanitarnych. 
Monta� pisuarów , umywalek i ust�pów typu �kompakt�, monta� nowych wpustów 
pod!ogowych. 

• Wpusty pod!ogowe z tworzywa sztucznego do stosowania w obiektach 
• Umywalki ceramiczna �60� x 8szt. + �50� bia!e z syfonem , mocowane na �rubach. 
• Miski ust�powe  typu �kompakt� lejowa, stoj�ca z desk� sedesow� � 7 szt. 
• Pisuar z górnym dop!ywem i poziomym odp!ywem � 2 szt. 
Wszystkie zastosowane materia!y musz� posiada� niezb�dne atesty bezpiecze�stwa, 
higieniczne i aprobaty techniczne oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski 

1.3. Mocowanie rur
Ruroci�g z PVC mocowa� do �cian zgodne z wytycznym producenta . Wszystkie podej�cia od 
przyborów wykona� w bruzdach �ciennych i pod!ogach. Ruroci�g prowadzony pod posadzk� uk!ada�
ze spadkiem rrin. 2% . 

1.4. Roboty ziemne 
Wykopy dla u!o�enia przewodów kanalizacyjnych pod posadzk� nale�y wykona� r�cznie. 
Pod przewody wykona� podsypk� �wirow�  ziarnisto�ci 0-30 mm , grubo�ci 10 cm bez ubijania. Do 20 
cm powy�ej wierzchu rury zasypywa� piaskiem o uziarnieniu 0-30 mm ze starannym ubiciem gruntu po 
obu stronach  ruroci�gu. W gruncie  nie mo�e  wyst�powa� gruz, kamienie, itp 

1.5. Próby  szczelno�ci 
Badania szczelno�ci nale�y przeprowadzi� przed zakryciem przewodów. Szczelno�� podej�� i 
odprowadzaj�cych �cieki bytowe bada si� obserwuj�c swobodny przep!yw wody odprowadzonej z 
przyborów sanitarnych. 



2.0. INSTALACJA WODOCI�GOWA
2.1. Ogólne zasady pracy instalacji
Materia�y i technologia robót : 
• Baterie umywalkowe �cienne ,  z zaworem odcinaj�cym � 5 + 3 szt. = 8szt. 
• Zawory w.c. z w��ykiem w oplocie � 7 szt. 

Instalacj�  wodoci�gow� wody zimnej i ciep!ej wykona� z  rury instalacyjnej  PeX/Al/PeX 20 
x 2,5 mm. ( alternatywa z rur stalowych ) .Rury wodne przez przej�cie pod posadzk�
prowadzi� w otulinie izolacyjnej. 
Pod!�czenia baterii czerpalnych umywalek  do przewodów instalacji wodoci�gowej wykona�
za pomoc� w��y elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych. 
Przewody instalacji wody ciep!ej nale�y pod posadzk� izolowa� termicznie otulinami ze 
spienionego  polietylenu o grubo�ci 20 mm. 

2.3. Mocowanie rur
Rury nale�y mocowa� do przegród budowlanych za pomoc� typowych uchwytów do rur instalacyjnych. 
Nale�y zastosowa� obejmy stalowe z wk!adka gumow� oraz uchwyty plastikowe. W celu ochrony rur 
przed wyst�powaniem si! tn�cych oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstawaniem 
punktów sta!ych nale�y wykona� przej�cia przez �ciany w rurach os!onowych z rur stalowych lub z 
tworzywa sztucznego. Nale�y przyj�� �rednic� rury os!onowej o dwie dymensje wi�ksz� ni� rura 
przewodowa. Przestrze� pomi�dzy rurami nale�y wype!ni� elastycznym materia!em lub pozostawi�
pust�. Rura powinna wystawa� poza przegrod� po 2cm w dwóch kierunkach. Przy monta�u 
ruroci�gów nale�y zachowa� normatywne odleg!o�ci od pozosta!ych instalacji - szczególn� uwag�
zwróci� na instalacj� elektryczn���

2.4. Próba szczelno�ci, p�ukanie
Po zamontowaniu instalacji nale�y przeprowadzi� prób� szczelno�ci przy ci�nieniu próbnym 
wynosz�cym 0,6MPa a w ci�gu pó! godziny dwukrotnie (w odst�pie 10 minut) podnosz�c je do 
0,9MPa. Prób� nale�y przeprowadza� nape!niaj�c instalacj� wod� zimn�. Po nape!nieniu instalacji i 
podniesieniu ci�nienia nale�y przeprowadzi� kontrol� instalacji, zwracaj�c uwag� na po!�czenia rur i 
armatury. Instalacj� uwa�a si� za szczeln�, je�li w okresie 120 minut manometr nie wyka�e spadku 
ci�nienia wi�kszego ni� 0,2bar. Prób� szczelno�ci nale�y dokona� przed zaizolowaniem i zakryciem 
ruroci�gów. Bez pod!�czonej armatury w postaci baterii i zaworów wyp!ywowych. Prób� instalacji c.w.u. 
wykona� jak wy�ej i dodatkowo z wod� o temperaturze 55°C. Po pomy�lnym zako�czeniu badania 
szczelno�ci na zimno instalacj� podda� dodatkowej obserwacji w ci�gu 3 dób przy dopuszczalnym 
maksymalnym ci�nieniu eksploatacyjnym. Przed oddaniem instalacji do u�ytku nale�y przeprowadzi�
p!ukanie



     NUMERACJA  POSZCZEGÓLNYCH  REMONTOWANYCH  POMIESZCZE�  
  WG WYKAZU  ZAKRESU   ROBÓT BUDOWLANYCH  

1�  Przebudowa i modernizacja  pomieszczenia dzia�u mechanicznego na trzy   
      pracownie zawodowe. 
2 � Remont korytarza A i B. 
3 � Remont szatni. 
4 � W�ze� sanitarny. 
5 � Remont posadzek i malowanie w dzia�ach mechanicznych  
6 � Pracownia szkolnego o�rodka kariery wraz z szatni�, 
7 � Remont korytarza i klatki schodowej przy pracowniach informatycznych ( pi�tro ). 
8 � Remont korytarza g�ównego. 



1. PRZEBUDOWA  POMIESZCZENIA  DZIAŁU  MECHANICZNEGO  NA TRZY  PRACOWNIE   
 ZAWODOWE 

1.1. Skucie posadzki betonowej  

1.2 Wykopy  wykonywane wewn�trz budynku 

1.3 Usuni�cie z parteru ziemi 

1.4 Przygotowanie i monta� zbrojenia z pr�tów stalowych gładkich o �rednicy do 6 mm 

1.5 Przygotowanie i monta� zbrojenia z pr�tów �ebrowanych o �rednicy 12 mm  

1.6 Ławy fundamentowe �elbetowe, prostok�tne pod dwie �ciany działowe 

1.7 Izolacje przeciwwilgociowe poziome ław fundamentowych z papy zgrzewalnej

1.8 �ciany działowe z bloczków komórkowych  gazobetonowych, o grubo�ci 18 cm. 

1.9 Podkłady na podło�u gruntowym. Beton B-10 grubo�ci 5 cm.

1.10 Izolacje przeciwwilgociowe poziome  z papy zgrzewalnej 

1.11 Izolacje cieplne i przeciwd�wi�kowe na sucho , jedna warstwa. 10 cm  

1.12 Izolacje poziome na sucho, folii izolacyjnej jedna warstwa. 

1.13 Podkłady z betonu zwykłego i kruszywa naturalnego. Beton B-25 grubo�ci 5 cm 

1.14 Wykucie z muru drzwi stalowych  

1.15 Wykonanie przesklepie� otworów w �cianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek stalowych C200 

1.16 Wykucie otworów drzwiowych  w �cianach z cegieł -2 szt. 

1.17 Wykucie z muru o�cie�nic drzwiowych  

1.18 Drzwi dwuskrzydłowe przeszklone- półpełne z profilu aluminiowego EI 30 z obróbk� obsadzenia 

1.19 Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo kartonowych, grubo�ci 12,5 mm

1.20 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, płyt gipsowych  farb� emulsyjn� trudno �cieraln�

1.21 Posadzki jednobarwne  z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 30x30 na zaprawie klejowej  

1.22 Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 12,5x25 na zaprawie klejowej  

1.23 Linie wykonywane przewodami  w tynku.



1.24 Tablice bezpiecznikowe z bezpiecznikami instalacyjnymi. 

1.24 Wypusty na wył�cznik 2-biegunowy  

1.26 Monta� opraw o�wietleniowych – wg schematu instalacji elektrycznej

1.27 Ruroci�g z rur  kanalizacyjnych  

1.28 Umywalki pojedyncze porcelanowe  

1.29 Baterie umywalkowe �cienne  

1.30 Licowanie �cian płytkami  - fartuchy przy umywalkach 

   2 REMONT KORYTARZA A + B

2.1 KORYTARZ - A

2.2. Przygotowanie pomieszczenia 

2.3. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchniach 

2.4. Gładzie  wewn�trzne jednowarstwowe, grubo�ci 3 mm, z gipsu szpachlowego 

2.5.
Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podło�y gipsowych farb� emulsyjn� trudno 
zmywaln�

2.6. Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubo�ci 20 mm, zatartej na ostro. 

2.7. Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 30x30 

2.8. Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 12,5x25 na zaprawie klejowe 

  2.9. Wykucie z muru drzwi stalowych  

2.10. �cianka półpełna z profilu aluminiowego EI 60 , wraz z drzwiami dwuskrzydłowymi 

 2.11.
Wymiana drzwi dwuskrzydłowych z PCV  pełnych – 2 szt.,  „90” pełnych płycinowych  , drzwi wej�ciowych 
stalowych dwuskrzydłowych  na PCV półpełne  

 2.12

2.13.

2.2. KORYTARZ -B

2.2.1 Zeskrobanie i zmycie starej farby ze �cian i sufitu 

2.2.2 Gładzie wewn�trzne jednowarstwowe, grubo�ci 3 mm 

2.2.3 Gruntowanie podło�y preparatami gratuj�cymi 



2.2.4.
Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podło�y gipsowych farb� emulsyjn� trudno 
zmywaln�

2.2.5. Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubo�ci 20 mm, zatartej na ostro. 

2.2.6.
Posadzki jednobarwne w pomieszczeniach z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 30x30 
  

2.2.7. Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 12,5x25 na zaprawie klejowej 

2.2.8. Wymiana drzwi stalowych dwuskrzydłowych na PCV i „90” płycinowych pełnych  

2.2.9.�cianka półpełna z profilu aluminiowego EI 60 , wraz z drzwiami dwuskrzydłowymi  

3. REMONT SZATNI

3.1. Przygotowanie pomieszczenia 

3.2.

3.3. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 

3.4. Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej 

3.5.
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 30x30 
  

3.6. Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 12,5x25 na zaprawie klejowej  

3.7. Wykucie z muru o�cie�nic drewnianych  

3.8. Uzupełnienie. tynków wewn�trznych .kat. III 

3.9. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach  

3.10. Gładzie wewn�trzne jednowarstwowe, grubo�ci 3 mm 

3.11
Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podło�y gipsowych farb� emulsyjn� trudno 
zmywaln�



   4 W�ZEŁ SANITARNY ( TOALETA  DAMSKA M�SKA  I  DLA NAUCZYCIELI ) 

4.1. Demonta� pisuaru.

4.2. Demonta� umywalki

4.3. Demonta� ust�pu z misk� fajansow�

4.4. Demonta� baterii umywalkowej

4.5. Demonta�  podej�� odpływowych 

4.6. Wykucie z muru o�cie�nic stalowych drzwiowych

  4.7. Poszerzenie otworów drzwiowych z  70 – 80 – 70 na  100 – 100 -100 wraz z nadpro�ami ze stali C180 

  4.8. Monta� nadpro�a drzwiowego i wykucie przej�cia z pom. magazynowego do m�skiej łazienki 

4.9. Rozebranie �cianek 

4.10. Wykucie otworów drzwiowych  w �cianach wraz z monta�em nadpro�y stalowych 

4.11. Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej

4.12. Rozebranie wykładziny �ciennej z płytek

4.13. Warstwy wyrównawcze pod posadzki

4.14. Uzupełnienie �cianek z cegieł  

4.15. Licowanie �cian płytkami 

4.16. Posadzki jednobarwne w pomieszczeniach  z płytek  

4.17. Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 12,5x25  

4.18 �cianki działowe W.C. systemowe z drzwiami 

4.19. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach  

4.20. Gładzie wewn�trzne jednowarstwowe, grubo�ci 3 mm 

4.21
Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podło�y gipsowych farb� emulsyjn� trudno 
zmywaln�

4.22. Drzwi  z obróbk� obsadzenia w poszerzonych otworach drzwiowych  

4.23. Wpusty podłogowe o �rednicy 50 mm 

4.24. Umywalki pojedyncza porcelanowe z syfonem  



4.25. Pisuary z zaworem samoczynnie spłukuj�cym , miski ust�powe . 



5. REMONT POSADZEK I MALOWANIE W DZIAŁACH MECHANICZNYCH - PODŁOGI TECHNICZNE

5.1. Warstwy gruntuj�ce  

5.2. Posadzki typu Plastidur - epoksydowe,  EC o grubo�ci 10,0 mm wraz z gruntem 

5.3. Wykucie z muru drzwi stalowych  

5.4. Drzwi dwuskrzydłowe przeszklone- półpełne z profilu aluminiowego EI 30 z obróbk� obsadzenia 

5.5. Zeskrobanie i zmycie starej farby  

5.6. Gładzie wewn�trzne jednowarstwowe, grubo�ci 3 mm 

5.7. Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podło�y gipsowych farb� emulsyjn�  



6. PRACOWNIA SZKOLNEGO O�RODKA KARIERY WRAZ Z SZATNI�

6.1. Rozebranie boazerii 

6.2. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 

6.3. Rozebranie podłóg białych na wpust 

6.4. Rozebranie legarów 

6.5. Podkłady na podło�u gruntowym, z betonu. Beton B-10 grubo�ci 5 cm. 

6.6. Izolacje przeciwwilgociowe poziome w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 z papy  

  6.7.
Izolacje cieplne i przeciwd�wi�kowe na sucho, z płyt styropianowych izolacje poziome na wierzchu konstrukcji 
- jedna warstwa. 10 cm podłoga. 

6.8. Izolacje poziome na sucho, folii izolacyjnej jedna warstwa. 

6.9. Podkłady z betonu. Beton B-25 grubo�ci 5 cm 

6.10. Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubo�ci 20 mm, zatartej na ostro. 

 6.11.
Posadzki jednobarwne  z płytek kamionkowych GRES  

6.12. Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 12,5x25 

6.13. Posadzki z wykładziny rulonowej pcw tarkett antystatyczny 

6.14. Wykucie z muru o�cie�nic stalowych  

6.15. Wymiana drzwi w pomieszczeniu pracowni ( zmiana kierunku otwierania ) i w szatni 

6.16. Zeskrobanie i zmycie starej farby  

6.17.
Gładzie wewn�trzne jednowarstwowe, grubo�ci 3 mm, z gipsu szpachlowego, wykonywane r�cznie na 
�cianach 

6.18.
Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podło�y gipsowych farb� emulsyjn� trudno 
zmywaln�



7. REMONT KORYTARZA I KLATKI SCHODOWEJ PRZY PRACOWNIACH INFORMATYCZNYCH

7.1. Gruntowanie podło�y preparatami gratuj�cymi 

7.2. Posadzki jednobarwne  z płytek kamionkowych GRES  

7.3. Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 12,5x25  

7.4.
Okładziny schodów z płytek reflowanych , schodowych

7.5. Demonta� balustrad schodowych 

7.6. Barierki ze stali nierdzewnej 

7.7. Zeskrobanie i zmycie starej farby 

7.8. Gładzie wewn�trzne jednowarstwowe, grubo�ci 3 mm 

7.9.
Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podło�y gipsowych farb� emulsyjn� trudno 
zmywaln�

8. REMONT KORYTARZA GŁÓWNEGO

8.1. Wymiana okien – �wietlików wewn�trznych  

8.2. Zeskrobanie farby ze �cian i sufitu 

8.3.
Gładzie wewn�trzne jednowarstwowe, grubo�ci 3 mm 

8.4.
Malowanie sufitu 

8.5. Malowanie  �cian  farbami emulsyjnymi trudno�cieralnym  

8.7. Wymiana kratek wentylacyjnych  

9. WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU Z ROZBIÓREK 



  
                           SZCZEGÓŁOWY  ZAKRES  ROBÓT  BUDOWLANYCH  
                                  W  POSZCZEGÓLNYCH  POMIESZCZENIACH  

Uwaga do otworów drzwiowych : 
Otwory drzwiowe w pomieszczeniach pracowni zawodowych ( 6 szt. drzwi 
dwuskrzydłowych w istniej�cych otworach drzwiowych  ), oraz otwory drzwiowe wej��
do łazienek ( 3 szt. drzwi jednoskrzydłowych ) 

Istniej�ce drzwi stalowe , dwuskrzydłowe zamontowano na „półfutrynach” ( bez w�garków ) 
System ten na dzie� dzisiejszy nie jest praktykowany.  
Skrzydło drzwiowe po zamkni�ciu dolega do �ciany i ma wi�kszy wymiar ni� sam otwór 
drzwiowy. Podobna sytuacja wyst�puje w wej�ciach do łazienek. Drzwi osadzono w �cianie 
no�nej na „półfutrynie” wmontowanej od strony łazienek. Otwory  drzwiowe szeroko�ci : 70  
i 80 cm  w �wietle muru . Ka�da zastosowana o�cie�nica drzwiowa zmniejszy jego szeroko��. 
Minimalna szeroko�� drzwi wej�ciowych wewn�trznych do pomieszcze� sanitarnych ma 
wynosi�  90 cm w �wietle o�cie�nicy ( otwór w murze – 100 cm.) Ponadto drzwi musz�
otwiera� si� na zewn�trz łazienek. W zwi�zku z tym faktem konieczne jest poszerzenie trzech 
otworów drzwiowych wej�ciowych do łazienek dla uczniów i do toalety dla nauczycieli.  
W tym celu nale�y wyku� istniej�ce nadpro�a i zamontowa� dłu�sze. Po wykonaniu pow. 
nale�y rozku�  otwory drzwiowe do szeroko�ci 100 cm. Zamontowa� drzwi z przesuni�ciem 
do zewn�trznej kraw�dzi �ciany – od strony korytarza głównego. 
W przypadku otworów drzwiowych , wej�ciowych do pomieszcze� pracowni , nale�y sku� tynk 
na powierzchni o�cie�y i pod nadpro�em w celu uzyskania jak najwi�kszego �wiatła w 
otworach. 

I.  PRZEBUDOWA  POMIESZCZENIA DZIAŁU MECHANICZNEGO   
    NA TRZY PRACOWNIE ZAWODOWE 

Pomieszczenie o pow. 17,80 x 11,80 przeznaczono na trzy oddzielne pracownie zawodowe. 
Zakres robót budowlanych obejmuje : 

Roboty rozbiórkowe 
Wykucie drzwi stalowych , dwuskrzydłowych stalowych. 
Wykucie w murze no�nym gr. 25 cm dwóch nowych otworów drzwiowych o wym. 150 x 2,05 ,  
prowadz�cych do dwóch pracowni. W tym celu nale�y uprzednio wku� bruzd� na belk�
nadpro�ow� ze stali kształtowej  C200. W belkach uprzednio wywierci� otwory na �ruby 
ł�czeniowe. W bru�dzie umie�ci� belk� stalow�, jej ko�ce oprze�  na betonowych 
podlewkach. Gdy belka b�dzie unieruchomiona, wyku� bruzd� z drugiej strony �ciany. 
Osadzi� belk� z drugiej strony i obie belki skr�ci� �rubami. 
Przestrze� pomi�dzy belkami i ponad nimi wypełni� betonem. Otwory uzupełni� cegł�  
i obetonowa�. Po zwi�zaniu betonu pod nadpro�em wykona� w murze otwór na podan�
szeroko��. Wyrówna� powierzchnie o�cie�y zapraw� cementowo-wapienn�. 
Opis robót i schemat wykonania nadpro�y drzwiowych – w projekcie. 
�

�ciany działowe na fundamencie 
W celu podziału pomieszczenia projektuje si� dwie �ciany działowe posadowione na ławie 
fundamentowej , �elbetowej  o wymiarach 40 x 40 cm na podkładzie z chudego betonu B-10 
(C 8/10)  gr 5 cm  Zbrojenie pr�tami ze stali A-III 34GS 4 x Ø 12 mm i strzemionami ze stali  
A-0 Ø 6 mm rozstawionymi co 25 cm. Ławy wylane z betonu B-20 (C16/20). Na ławie izolacja  
z papy zgrzewalnej . �ciana murowana z bloczków gazobetonowych „18” kl.M500 na 
zaprawie cementowo – wapiennej klasy M5. 



Roboty murowe nale�y wykona� zgodnie  zasadami sztuki murarskiej oraz dodatkowymi 
wymaganiami producenta i dostawcy materiałów. 

Murowanie �cian działowych z bloczków gazobetonowych 18cm (59x24x18) kl.M500: 

• Mury nale�y wykonywa� warstwami z zachowaniem prawidłowego wi�zania elementów 
      murowych i grubo�ci spoin tak aby �ciana stanowiła jeden element konstrukcyjny.

• Mury nale�y wznosi� mo�liwie równomiernie na całej ich długo�ci.

• Elementy murowe powinny by� czyste i wolne od kurzu.

• Przed wbudowaniem elementy murowe ( bloczki gazobetonowe ) powinny by� moczone, 

• Liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekracza�  - 15%.

• �ciany murowa� do wysoko�ci podci�gu �elbetowego. 

• Wykona� kotwienie �ciany gór� do konstrukcji no�nej podci�gu w odległo�ci co 1,5 m 

• �ciany działowe nale�y ł�czy� ze �cianami zewn�trznymi i wewn�trznymi przez   
      przez zastosowanie kotew stalowych z płaskownika  ( rysunek w cz��ci schematów ) 
      oraz zastosowa� dylatacj� z wełny mineralnej kl. A. 

• �ciany działowe nale�y wzmacnia� poprzez uło�enie w spoinach poziomych zbrojenia w 
postaci płaskiej kratownicy z pr�tów stalowych 4 mm. Zbrojenie układa�  w co drugiej spoinie 
na całej długo�ci �ciany  działowej.   

• Nie ł�czy� trwale ze stropem poniewa� nale�y zachowa� swobod� ugi�cia belki ,zostawiaj�c 
w tym celu szczelin� wysoko�ci 15 – 20 mm. 

• Zastosowa� zapraw� wysokoelastyczn� lub piank� niskorozpr��n� pomi�dzy podci�giem a 
wymurowan� �cian�

• Przestrzega� prawidłowego wi�zania z zachowaniem zasady mijania spoin pionowych  w   
      kolejnych warstwach muru. 

Na �cianach działowych płyta gipsowo- kartonowa 12,5 mm ognioodporna. 

Przyklejanie płyt gipsowo-kartonowych do �ciany 
Klej  nanosi� paskami o szeroko�ci ok. 10cm na obwodzie płyt oraz plackami o �rednicy ok. 
10-15cm w odst�pach 30-40cm. Klej nale�y nakłada� warstw� grubo�ci ok. 1,5-2cm. 
Jednocze�nie nale�y zachowa� odst�p od kraw�dzi płyt ok. 5cm, co umo�liwi lepsze 
„rozło�enie ” kleju podczas dociskania płyty, bez „wychodzenia” kleju po za płyt�. Ka�d� płyt�
spoinowa�. Płyty przyklejone do wysoko�ci cokolika.  
Nie kła�� cokolika na  płycie gipsowej.
�

Roboty posadzkarskie 
Zakres robót przewiduje rozebranie podło�a z betonu , wykonanie podkładu betonowego z 
beton B-10 (C8/10) gr. 5 cm. Na wyrównanym i zagruntowanym  podkładzie nale�y wykona�
izolacj� przeciwwilgociow� z papy zgrzewalnej oraz izolacj� termiczn� z 10 cm warstwy 
styropianu EPS 100- 038 ( podłoga ). Docelow� warstw� podposadzkow� zaprojektowano 
jako 5 cm wylewk� z betonu B-25 (C20/25) zbrojon� siatk� stalow� z pr�tów gr. 4 mm 
(gotowa siatka zgrzewana). Wykonawca zobowi�zany jest wykona� w trakcie 
betonowania trzy próbki sze�cienne i przekaza� je do badania wytrzymało�ciowe go po 
21 dniach od betonowania. Badanie próbek wykonane musi by� przez akredytowane 
laboratorium. Koszty bada� wytrzymało�ciowych - po stronie Wykonawcy robót. 
Wyniki bada� wytrzymało�ci betonu na �ciskanie b�d� stanowiły fragment 
dokumentacji powykonawczej niezb�dnej do rozliczenia cz��ciowego  protokołu robót 
Wykonawcy. Pełne badania normowe nie s� wymagane. Na wylewce betonowej wykona�
naci�cia dylatacyjne. Naci�cia wypełni� trwale plastyczn� mas� do wypełnie� szczelin 
dylatacyjnych.

Roboty posadzkarskie – poło�enie płytek 
Na wyschni�tym uprzednio zagruntowanym podło�u poło�y� płytki kamionkowe GRES 
wymiarach 30 x 30 cm. Poło�enie cokolików z płytek  na wysoko�ci 12,5 cm. 



�

Roboty okładzinowe �cienne 
Poło�enie płytek glazurowanych na �cianach przy 3 umywalkach ( fartuchy ) o wymiarach : 
1,50 x 1,20 m 

Roboty malarskie 
Przygotowanie  �cian pod gład� gipsow� ,  przez zeskrobanie i oczyszczenie powierzchni. 
Poło�enie gładzi gipsowej . Zagruntowanie i pomalowanie farbami trudno�cieralnymi (farby 
akrylowe lub lateksowe).�
�

Stolarka drzwiowa 
Monta� 2 szt. drzwi dwuskrzydłowych przeszklonych z profilu aluminiowego o klasie 
odporno�ci ogniowej EI 30 w wykutych otworach drzwiowych , wymiana 1 szt. drzwi 
dwuskrzydłowych przeszklonych – połówkowo. 

Roboty instalacyjne elektryczne 

• wykonanie zasilania lini� wewn�trzn� z rozdzielnicy głównej, monta� tablicy rozdzielczej 
    wykonanie instalacji o�wietlenia ogólnego z oprawami LED, 

• wykonanie instalacji gniazd wtykowych – szczegóły instalowanych elementów w cz��ci 
    projektu instalacji elektrycznej. 
Istniej�ce rozdzielnice TP1, TP2, TP3, rozbudowa� o dodatkowe obwody zasilania gniazd 
wtykowych. Rozdzielnice TP1, TP2, TP3 rozbudowa� wg schematu zamieszczonego na 
rysunkach E-2, E-3, E-4. Rozmieszczenie rozdzielnic przedstawiono na rys. E-1 

Roboty instalacyjne  wodno – kanalizacyjne 
Monta� trzech umywalek w pracowniach. Z uwagi na fakt , �e jedyn� mo�liwo�ci� podł�czenia 
odpływu kanalizacyjnego z umywalek oraz doprowadzenie do nich instalacji wodnej jest 
przej�cie pod posadzk� w głównym korytarzu do w�zła sanitarnego znajduj�cego si� po  
przeciwnej stronie pracowni, nale�y przej�� z podł�czeniem przez główny korytarz. 
W�zeł sanitarny  obj�ta jest zakresem niniejszego remontu. 
Wykonanie przej�cia wymaga skucia fragmentu płytek gresowych na korytarzu po czym
uzupełnienia i wykonania wierzchniej warstwy.

Rury kanalizacyjne nale�y układa� ze spadkiem min. 2%. Rury pod posadzk� prowadzi�
tylko całymi  odcinkami , nie ł�czy� ich na długo�ci. Nale�y je układa� na  płytach 
styropianowych, a nie bezpo�rednio na betonowym podkładzie. 
W przej�ciu instalacji przez elementy fundamentów betonowych , prowadzi� w tulejach 
osłonowych dłu�szej od szeroko�ci fundamentu minimum o 3 cm z ka�dej strony. Przestrze�
mi�dzy rur� a tulej� osłonow� wypełni� niskopr��n� piank� poliuretanow�. Odpływy 

zumywalek pod posadzk�  wykona�  z rur kielichowych PVC-U „50” z uszczelk� klasy S. 
Instalacj�  wodoci�gow� wody zimnej i ciepłej wykona� z  rury instalacyjnej  PeX/Al/PeX 16 
x 2,5 mm. Rury wodne przez przej�cie pod posadzk� prowadzi� w otulinie izolacyjnej. 
Podł�czenia baterii czerpalnych umywalek  do przewodów instalacji wodoci�gowej wykona�
za pomoc� w��y elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych. 
Przewody instalacji wody ciepłej nale�y pod posadzk� izolowa� termicznie otulinami ze 
spienionego  polietylenu o grubo�ci 20 mm. 
Wszystkie zastosowane materiały musz� posiada� niezb�dne atesty bezpiecze�stwa, 
higieniczne i aprobaty techniczne oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski. 



    II. REMONT KORYTARZY A + B 

    Korytarz A  
    Roboty rozbiórkowe 
    Wykucie drzwi stalowych dwuskrzydłowych , o�cie�nicy „90” , kurtyny stalowej przeszklonej  
    z drzwiami pomi�dzy korytarzami. 
    Podkucie cz��ci wierzchniej warstwy posadzki cementowej w celu uzyskania równego  
    bezprogowego  poziomu po poło�eniu płytek. 

Roboty posadzkarskie 
Wykonanie warstwy wyrównawczej , zagruntowanie wyschni�tej warstwy 
podposadzkowej , poło�enie płytek GRES wraz z cokolikami. 

Roboty malarskie 
Przygotowanie  �cian i sufitu pod gład� gipsow�  przez zeskrobanie i oczyszczenie 
powierzchni. Zagruntowanie i wykonanie gładzi szpachlowej , pomalowanie farbami 
trudno�cieralnymi (farby akrylowe lub  lateksowe). Malowanie sufitu podwieszonego. 

Monta� stolarki drzwiowej 
Wymieni� stalowe drzwi dwuskrzydłowe na drzwi pełne z profilu PCV. 
Wymieni� o�cie�nic� „90” i zamontowa� nowe skrzydło drzwiowe płycinowe pełne. Drzwi 
wej�ciowe dwuskrzydłowe stalowe , wymieni� na dwuskrzydłowe przeszklone- półpełne z 
profilu PCV. �ciank� z drzwiami pomi�dzy korytarzami wymieni� na �ciank� przeszklon� – 
półpełn� (2,03 x 2,83 ) z profilu aluminiowego EI 60 z drzwiami dwuskrzydłowymi o ł�cznej 
szeroko�ci w �wietle o�cie�nicy 150 cm. 

Korytarz B 
Roboty rozbiórkowe 
Wykucie drzwi stalowych dwuskrzydłowych , o�cie�nicy „90” i  kurtyny stalowej 
przeszklonej z drzwiami pomi�dzy korytarzami. Skucie fragmentów wierzchniej warstwy 
posadzki cementowej w celu uzyskania równego bezprogowego poziomu po poło�eniu płytek. 

Roboty posadzkarskie 
Wykonanie warstwy wyrównawczej , zagruntowanie wyschni�tej warstwy 
podposadzkowej , poło�enie płytek GRES wraz z cokolikami  ( h=12,5 cm ). 

Roboty malarskie 
Przygotowanie  �cian i sufitu pod gład� gipsow�  przez zeskrobanie i oczyszczenie 
powierzchni. Zagruntowanie i wykonanie gładzi szpachlowej , pomalowanie farbami 
trudno�cieralnymi (farby akrylowe lub  lateksowe). 

Monta� stolarki drzwiowej 
Monta�  w istniej�cych otworach drzwiowych drzwi dwuskrzydłowych pełnych 
z PCV. Wymieni� o�cie�nic� „90” i zamontowa� nowe skrzydło drzwiowe płycinowe pełne. 
�ciank� z drzwiami pomi�dzy korytarzami wymieni� na �ciank� przeszklon� – 
półpełn� (2,15 x 2,95 ) z profilu aluminiowego EI 60 z drzwiami dwuskrzydłowymi o ł�cznej 
szeroko�ci w �wietle o�cie�nicy 150 cm. 

III. REMONT SZATNI 

Roboty rozbiórkowe 
Wykucie kraty , wykucie okna , wykucie o�cie�nicy stalowej drzwiowej , rozebranie podsufitki , 
skucie cokolika cementowego i zerwanie wykładziny podłogowej z tworzywa sztucznego. 
Uzupełnienie ubytków po wykuciu  kraty. 



Roboty murowe 
Zamurowanie otworu okiennego bloczkami gazobetonowymi na zaprawie cementowo – 
wapiennej. 

Roboty tynkarskie 
Uzupełnienie tynku po zamurowaniu otworu okiennego.

Roboty posadzkarskie 
Wykonanie warstwy wyrównawczej , zagruntowanie wyschni�tej warstwy 
podposadzkowej , poło�enie płytek GRES wraz z cokolikami  ( h=12,5 cm ). 

Roboty malarskie  
Przygotowanie  �cian i sufitu pod gład� gipsow�  przez zeskrobanie i oczyszczenie  
powierzchni. Zagruntowanie i wykonanie gładzi szpachlowej , pomalowanie farbami  
trudno�cieralnymi (farby akrylowe lub  lateksowe). Malowanie sufitu podwieszonego. 

Monta� stolarki drzwiowej  
Monta�  w istniej�cym otworze drzwiowym drzwi dwuskrzydłowych przeszklonych   
z PCV z otwieraniem na zewn�trz. 

IV. REMONT W�ZŁA SANITARNEGO 

W zakres wchodzi w�zeł sanitarny dla uczniów i w.c. dla personelu  

Roboty rozbiórkowe 
Demonta� urz�dze� sanitarnych i ruroci�gu stalowego. Demonta� baterii umywalkowych , 
zaworów w.c. , zaworów pisuarów. Demonta� odpływów kanalizacyjnych  50 mm i 110 mm i 
podej�� wodnych. Wykucie z muru o�cie�nic drzwiowych – 8 szt. 
Wykucie w murze no�nym gr. 25 cm jednego nowego otworu drzwiowego w pomieszczeniu 
magazynowym w �cianie 25 cm  o wym. 100 x 205 cm . W tym celu nale�y uprzednio wku�
bruzd� na belk� nadpro�ow� ze stali kształtowej  C180. W belkach uprzednio wywierci�
otwory na �ruby ł�czeniowe. W bru�dzie umie�ci� belk� stalow�, jej ko�ce oprze�  na 

betonowych podlewkach.  

Drzwi wej�ciowe z korytarza głównego do trzech łazienek nale�y poszerzy� w �wietle otworu 
do 100 cm i wysoko�ci 205 cm. W tym celu nale�y podstemplowa� stropodach od strony 
korytarza głównego i od strony łazienki. Opis wykonania niniejszej pracy – w cz��ci 
schematów. 
Rozebranie �cianek działowych kabin w.c. 
Rozebranie �cianki działowej w w.c. dla personelu , skucie płytek glazurowanych ze �cian . 
Skucie posadzki . Skucie wierzchniej warstwy wylewki cementowej w celu uzyskania równego  
bezprogowego poziomu po poło�eniu płytek oraz spadków do wypustów podłogowych. 

Podział w�zła sanitarnego  
Projekt zakłada wykonanie podziału istniej�cego w�zła sanitarnego na dwa  
oddzielne. W tym celu nale�y przedłu�y� �ciank� działow� gr. 12 cm do �ciany zewn�trznej . 
�ciank� wykona� na fundamencie betonowym 25 x 25 cm. 

Drugie wej�cie do łazienki po podziale pomieszczenia  
Drugie wej�cie nale�y wykona� z pomieszczenia magazynku. 
Z uwagi na przej�cie z otworem drzwiowym przez �cian� gr. 25 cm , nale�y przed 
wykuciem otworu drzwiowego wyku� bruzd� na nadpro�e drzwiowe z jednej strony 
muru. W bru�dzie umie�ci� belk� nadpro�ow� C180, jej ko�ce oprze�  na betonowych 
podlewkach. Gdy belka b�dzie unieruchomiona, wyku� bruzd� z drugiej strony �ciany. 
Osadzi� belk� z drugiej strony. Przestrze� pomi�dzy belkami i ponad nimi wypełni� betonem.  



Otwory uzupełni� cegł� i obetonowa�. Po zwi�zaniu betonu pod nadpro�em wykona� w 
murze otwór na szeroko�� 100 cm . Wyrówna� powierzchnie o�cie�y zapraw� cementowo-
wapienn�.  
W pomieszczeniu magazynku zamontowa� drzwi „80” otwierane  do wewn�trz (lewe) 
W wykonanym przej�ciu zamontowa� drzwi „90” (prawe). 

Roboty instalacji wodno – kanalizacyjnej 
Wykonanie nowych podej�� dopływowych i  odpływów kanalizacyjnych wg projektowanego 
rozmieszczenia urz�dze� sanitarnych. 

Rury kanalizacyjne nale�y układa� ze spadkiem min. 2%. Rury pod posadzk� prowadzi�
tylko całymi  odcinkami , nie ł�czy� ich na długo�ci. Nale�y je układa� na  płytach 
styropianowych, a nie bezpo�rednio na betonowym podkładzie. 
W przej�ciu instalacji przez elementy fundamentów betonowych , prowadzi� w tulejach 
osłonowych dłu�szej od szeroko�ci fundamentu minimum o 3 cm z ka�dej strony. Przestrze�
mi�dzy rur� a tulej� osłonow� wypełni� niskopr��n� piank� poliuretanow�. Odpływy z 
umywalek pod posadzk�  wykona�  z rur kielichowych PVC-U „50” z uszczelk� klasy S. 

Instalacj�  wodoci�gow� wody zimnej i ciepłej wykona� z  rury instalacyjnej  PeX/Al/PeX 20 
x 2,5 mm lub z rur stalowych wodnych .Rury wodne przez przej�cie pod posadzk� prowadzi�
w otulinie izolacyjnej. Podł�czenia baterii czerpalnych umywalek  do przewodów instalacji 
wodoci�gowej wykona� za pomoc� w��y elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw 
sztucznych. 
Przewody instalacji wody ciepłej nale�y pod posadzk� izolowa� termicznie otulinami ze 
spienionego  polietylenu o grubo�ci 20 mm. 
Przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej  w obr�bie podej�� do przyborów sanitarnych 
zaprojektowa� z rur i kształtek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych HT/PVC. 
Podł�czenia przyborów sanitarnych do przewodów podej�� kanalizacyjnych instalacji 
kanalizacyjnej sanitarnej wykona�, jako zasyfonowane w sposób standardowy dla tego 
typu przyborów sanitarnych. Przybory sanitarne umieszczone na wysoko�ciach 
standardowych, odpowiednich dla poszczególnych rodzajów przyborów sanitarnych. 
Monta� pisuarów , umywalek i ust�pów typu „kompakt”, monta� nowych wypustów 
podłogowych. 
Wszystkie zastosowane materiały musz� posiada� niezb�dne atesty bezpiecze�stwa, 
higieniczne i aprobaty techniczne oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski. 

Roboty okładzinowe 
Na wyrównanych �cianach poło�y� płytki glazurowane do wysoko�ci górnej kraw�dzi drzwi. 

Roboty posadzkarskie  
Wykonanie warstwy wyrównawczej , zagruntowanie wyschni�tej  warstwy 
podposadzkowej , poło�enie płytek terakotowych wraz z cokolikami (h=12,5 cm) 

Roboty malarskie  
Przygotowanie  �cian na wysoko�ci powy�ej płytek glazurowanych i sufitów pod gład�
gipsow�  przez zeskrobanie i oczyszczenie powierzchni. Zagruntowanie i wykonanie gładzi 
szpachlowej , pomalowanie farbami  trudno�cieralnymi (farby akrylowe lub  lateksowe).  

Zabudowa kabin w.c.  
Systemowa zabudowa kabin z płyt HPL . Rozmieszczenie wg projektu.  



V. REMONT DZIAŁÓW MECHANICZNYCH - 5 POMIESZCZE	

POSZCZEGÓLNE DZIAŁY MECHANICZNE: 
1. Obróbka r�czna  
2. Pracownia samochodowa 
3. Pracownia mechaniczna 
4. Pracownia samochodowa  
5. Szlifiernia 

Roboty rozbiórkowe 
Wykucie drzwi stalowych dwuskrzydłowych  

Roboty malarskie 
Przygotowanie  �cian i sufitu pod gład� gipsow�  przez zeskrobanie i oczyszczenie  
powierzchni. Zagruntowanie i wykonanie gładzi szpachlowej , pomalowanie farbami  
trudno�cieralnymi (farby akrylowe lub  lateksowe). 

Roboty posadzkarskie  
Posadzki typu Plastidur - epoksydowe  EC grubo�ci 10 mm 
Starannie odkurzy� podło�e. Sku� wszystkie lu�ne fragmenty , uzupełni� ubytki , p�kni�cia i 
rysy aby uzyska� jednolit� powierzchni�. Przygotowane podło�e betonowe  zagruntowa�
gruntownikiem zalecanym przez producenta. 
Rozprowadzania masy mi�dzy uło�onymi  listwami prowadz�cymi wyrównane łat� oraz 
zacierane. 
Wszystkie prace zwi�zane z wykonywaniem masy i jej układaniem powinny by� prowadzone 
w temperaturze nie ni�szej ni� 150. Mieszanie składników musi by�
wykonane �ci�le z zaleceniem producenta. Po zmieszaniu składników otrzyman�
mas� wykorzysta� w okre�lonym czasie. 

Monta� stolarki drzwiowej 
Wymiana  5 szt. drzwi dwuskrzydłowych przeszklonych - połówkowo z profilu aluminiowego 
o klasie odporno�ci ogniowej EI 30 ze zmian� kierunku otwierania- na zewn�trz 
pomieszcze�. 

VI. PRACOWNIA SZKOLNEGO O�RODKA KARIERY WRAZ Z SZATNI


Roboty rozbiórkowe 
Rozebranie  obicia �cian z desek boazeryjnych , Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, 
rozebranie podłóg białych wraz  z legarami.  
W pomieszczeniu szatni – zerwanie wykładziny z tworzyw sztucznych. 
Wykucie o�cie�nic drzwiowych – 2 szt. 

Roboty malarskie 
Przygotowanie  �cian i sufitu pod gład� gipsow�  przez zeskrobanie i oczyszczenie  
powierzchni. Zagruntowanie i wykonanie gładzi szpachlowej , pomalowanie farbami  
trudno�cieralnymi (farby akrylowe lub  lateksowe). 

Roboty posadzkarskie 
Wykonanie podkładu betonowego z beton B-10 (C8/10) gr. 5 cm. Na wyrównanym podkładzie 
nale�y wykona� izolacj� przeciwwilgociow� z papy zgrzewalnej oraz izolacj� termiczn� z 10 
cm warstwy styropianu EPS 100- 038 ( podłoga ). Warstw� podposadzkow� zaprojektowano 
jako 5 cm wylewk� z betonu B-25 (C20/25) zbrojon� siatk� stalow� z pr�tów gr. 4 mm 
(gotowa siatka zgrzewana). Na wyschni�tym uprzednio zagruntowanym podło�u poło�ona 
wykładzina typu TARKETT wraz z cokolikami. 



W pomieszczeniu szatni 
Wykonanie warstwy wyrównawczej , zagruntowanie wyschni�tej  warstwy podposadzkowej , 
poło�enie płytek terakotowych wraz z cokolikami (h=12,5 cm). 

Monta� stolarki drzwiowej  
Wymiana stolarki drzwiowej „90” wraz ze zmian� kierunku otwierania drzwi z pomieszczenia  
pracowni – na zewn�trz.  

VII. REMONT KORYTARZA I KLATKI SCHODOWEJ PRZY PRACOWNIACH   
       INFORMATYCZNYCH 

Roboty rozbiórkowe 
Skucie cokolika cementowego , demonta� balustrady schodowej. 

Roboty posadzkarskie  
Zagruntowanie podło�a betonowego, poło�enie płytek GRES wraz z cokolikami.  
Zagruntowanie stopni schodowych betonowych , poło�enie płytek schodowych 
reflowanych wraz z cokolikiem. 

Roboty malarskie 
Przygotowanie  �cian i sufitu pod gład� gipsow�  przez zeskrobanie i oczyszczenie  
powierzchni. Zagruntowanie i wykonanie gładzi szpachlowej , pomalowanie farbami  
trudno�cieralnymi (farby akrylowe lub  lateksowe). Wymiana kratek wentylacyjnych �ciennych. 

Roboty kowalsko –�lusarskie  
Monta� balustrady schodowej wraz z pochwytem. Monta� pochwytu w cz��ci spocznika klatki 
schodowej – wzdłu�  płyty mi�dzybiegowej. 

VIII. REMONT GŁÓWNEGO KORYTARZA 

Roboty rozbiórkowe  
Wykucie na�wietli – 23 szt.  

Roboty monta�owe  
Monta� nowych na�wietli z profilu PCV.  

Roboty posadzkarskie 
Uzupełnienie płytek gresowych w cz��ci przej�cia z instalacj� wod.-kan. do w�zła sanitarnego 

Roboty malarskie 
Zabezpieczenie foli� posadzki. 
Przygotowanie  �cian i sufitu pod gład� gipsow�  przez zeskrobanie i oczyszczenie  
powierzchni. Zagruntowanie i wykonanie gładzi szpachlowej , pomalowanie farbami  
trudno�cieralnymi (farby akrylowe lub  lateksowe). 
Wymiana kratek wentylacyjnych �ciennych. 

Kolorystyka montowanych elementów – do uzgodnienia z U�ytkownikiem obiektu 

IX. WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji 
�wirobetonowych i �elbetowych na odległo�� 31 km. 
Składowanie i utylizacja gruzu. 

�

�
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         INFORMACJA DOTYCZ�CA BEZPIECZE�STWA I OCHRONY ZDROWIA  

ZAKRES ROBÓT DLA CA!EGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zakres robót obejmuje wykonanie nast�puj�cych robót budowlanych:

• wymiana stolarki drzwiowej i okiennej � �wietliki wewn�trzne,

• remont i przebudowa  pomieszcze� pracowni zawodowych, 

• monta� sufitu podwieszonego w pomieszczeniu korytarza A 

• roboty malarskie w pomieszczeniach, 

• roboty posadzkarskie w pomieszczeniach i klatce schodowej, 

• remont w�z!a sanitarnego, 

• roboty instalacyjne elektryczne i sanitarne. 

Kolejno�� wykonywania robót:
• prace budowlano remontowe w budynku, oraz prace monta�owe;

• prace wyko�czeniowe (wykonanie warstw i monta�e);

• prace zwi�zane z wykonaniem infrastruktury technicznej (prace sanitarne, elektryczne itp).

Zakres prac obejmuje jedynie wn�trza budynku

WYKAZ ISTNIEJ�CYCH OBIEKTÓW NA DZIA!CE NR 123/12
Na dzia!ce znajduje si� remontowany budynek szko!y przy ul. Warszawskiej 54 w Nowym Dworze 
Gda�skim stanowi�cy kompleks pracowni zawodowych oraz budynek szkolny z salami lekcyjnymi.
Istnieje wjazd, droga wewn�trzna , parkingi , doj�cia i chodniki Budynek u�ytkowany przez Zespól 
Szkó! nr 2 w Nowym Dworze Gda�skim.  

WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIA!KI, LUB TERENU, KTÓRE MOG�
STWORZY� ZAGRO�ENIE BEZPIECZE�STWA I ZDROWIA LUDZI
W czasie wykonywania i po wykonaniu robót zgodnie ze sztuk� budowlan� i dokumentacj�
projektow� nie wyst�pi� na dzia!ce �adne czynniki mog�ce stanowi� zagro�enie bezpiecze�stwa 
i zdrowia ludzi. 

WSKAZANIA DOTYCZ�CE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO�E� WYST�PUJ�CYCH PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKRE	LAJ�CYCH SKALE I RODZAJE ZAGRO�E�
ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYST�POWANIA 
1.PRACE NA WYSOKO�CI PRZY MUROWANIU �CIAN NO�NYCH W POM.  PRACOWNI
Prace na wysoko�ci powinny by� organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszaj�cy 
pracownika do wychylania si� poza por�cz balustrady lub obrys urz�dzenia na którym stoi. Przy 
pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwieszeniach na wysoko�ci do 2 m nad  
poziomem pod!ogi lub ziemi, nale�y zapewni� aby: 
rusztowania , drabiny i pomosty i inne urz�dzenia by!y stabilne i zabezpieczone przed zmian�
po!o�enia, oraz posiada!y odpowiedni� wytrzyma!o�� na przewidywane obci��enie. Powierzchnia 
pomostu powinna by� wystarczaj�ca dla pracowników , narz�dzi i niezb�dnych materia!ów . 
Pod!oga powinna by� pozioma i równa, trwale mocowana do konstrukcji pomostów. 
W widocznym miejscu powinny by� zamieszczone czytelne informacje o wielko�ci dopuszczalnego 
obci��enia. 

    Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowa� si� zawsze poni�ej wznoszonego 

muru co najmniej 03 m. 

    Zabrania si� chodzenia po �wie�o wykonanych murach oraz wychylania si� poza kraw�dzie 

konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia. 

Zabrania si� zrzucania materia!ów, narz�dzi i innych przedmiotów z wysoko�ci , a tak�e 
wykonywanie robót murowych , tynkowych oraz monta�u sufitu podwieszonego z drabin 
przystawnych. 



2.PORA�ENIE PR	DEM ELEKTRYCZNYM 
Mo�liwo�� pora�enia pr�dem przy wykonywaniu powy�szego i monta�u aparatu. Mo�liwo��
pora�enia pr�dem elektrycznym (w tym równie� przy uszkodzeniu sprz�tu oraz od czynnych 
instalacji znajduj�cych si� na terenie budowy)  

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

    Nie przewiduje si� przy realizacji powy�szego zamierzenia wyst�powania czynników szczególnie 

niebezpiecznych i zagra�aj�cych zdrowiu pracowników. Sposób prowadzenia instrukta�u BHP, 

zako�czonego egzaminem i dopuszczenia do budowy wg standardowej procedury przewidzianej 

do tego typu sytuacji (wg odpowiednich przepisów egzekwowanych przez Inspekcj� Pracy). 

W zwi�zku z faktem braku wyst�pienia w realizacji inwestycji robót  szczególnie niebezpiecznych , 
instrukta� b�dzie zawiera! zasady post�powania przy normalnych warunkach pracy z 
uwzgl�dnieniem na prac� na wysoko�ci na rusztowaniach oraz bezpo�rednio na dachu jaki i przy 
u�ywaniu elektronarz�dzi i obs!udze urz�dze� elektro � mechanicznych. 

a) instrukta�  przeprowadzony przed przyst�pieniem do wykonywania robót budowlanych  
b) instrukta� przeprowadzony na stanowisku pracy. 
c) stosowanie odzie�y ochronnej  
d) obs!uga maszyn i urz�dze� elektrotechnicznych 

WSKAZANIE 	RODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJ�CYCH 
NIEBEZPIECZE�STWOM WYNIKAJ�CYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W 
STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGRO�ENIA ZDROWIA LUB W ICH S�SIEDZTWIE, W TYM 
ZAPEWNIAJ�CYCH SPRAWN� KOMUNIKACJE, UMO�LIWIAJ�C� SZYBK�
EAWKUACJ� NA WYPADEK PO�ARU , AWARII , INNYCH ZAGRO�E�
Nie zak!ada  si� wyst�powania stref szczególnego zagro�enia zdrowia. W przypadku 

wyst�pienia po�aru , awarii lub innego zagro�enia , prowadzenie akcji ewakuacyjnej lub  

niesienia pomocy poszkodowanym , b�dzie si� odbywa� z drogi wewn�trznej bezpo�rednio  

przylegaj�cej do realizowanej inwestycji. 

Materia!y budowlane i sprz�t budowlany powinny by� skutecznie zabezpieczone przed 

osobami postronnymi . Nie powinny stwarza� utrudnie
 dla komunikacji pieszej i ko!owej 

Nale�y zapewni� porz�dek  na terenie budowy. 

Kierownik budowy jest obowi�zany sporz�dzi� lub zapewni� sporz�dzenie, przed 
rozpocz�ciem budowy, planu bezpiecze
stwa i ochrony zdrowia. 

Podstaw�  opracowania niniejszej informacji s� wymagania w zakresie ochrony  zdrowia    
cz!owieka okre�lone w nast�puj�cych  przepisach : 
Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze�nia 2001 w sprawie BHP przy eksploatacji maszyn  
i urz�dze� technicznych do robót ziemnych , budowlanych i drogowych ( Dz. U. nr 118 , poz. 1263). 

Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 w sprawie bezpiecze�stwa i higieny      
pracy przy r�cznych pracach transportowych (Dz. U. nr 26 poz.313) 

Rozporz�dzenie  Ministra Budownictwa i Przemys!u Materia!ów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w   
sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano � monta�owych ( Dz. U. nr 118 ,   
poz. 263). 

Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w prawie prac wymagaj�cych   
szczególnej sprawno�ci psychofizycznej ( Dz. U. nr 62 , poz.287) . 

Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 28 maja 1996 w sprawie 
rodzaju prac , które powinny by� wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz.288). 
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ścianka wydzielająca HPL pokryta laminatem 0,55 x wys. 1,50m 

ścianka działowa z bloczków autoklawizowanych 12cm 
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ścianki systemowe z płyt kompaktowych HPL  
ścianka boczna i czołowa do pełnej wysokości, 
ścianki wewnętrzne do wysokości 2,10m 

nad umywalką lustro zlicowane z linią płytek 

nad umywalkami lustra zlicowane z linią płytek 
  

pisuary np. Roca 

ścianki systemowe z płyt kompaktowych HPL  
ścianka boczna i czołowa do pełnej wysokości, 
ścianki wewnętrzne do wysokości 2,10m 

ścianka systemowa  z płyt kompaktowych HPL do wysok. 2,10m 
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4�!��5 �� Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gda�skim 
ul.gen. W�adys�awa Sikorskiego 23 ,  
82-100 Nowy Dwór Gda�ski 
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Dylatacja z we�ny mineralnej klasy A 

Kotwa stalowa z p�askownika 40x6mm 

�ciany dzia�owe nale�y ��czy� ze �cianami zewn�trznymi  
i wewn�trznymi przez zastosowanie kotew z p�askownika 
stalowego 40x6 mm na co drugiej warstwie bloczków  
z obydwu stron �ciany ( wygi�cie p�askownika : 40 + 10 cm) 

SCHEMAT PO"�CZENIA �CIANY DZIA"OWEJ  
  ZE �CIAN� ZEWN	TRZN� I WEWN	TRZN�
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ul.gen. W�adys�awa Sikorskiego 23 ,  
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Zostawi� szczelin�
wysoko�ci 15 mm  i wype�ni�
zapraw� wysokoelastyczn�
lub piank� niskorozpr��n�

Kotwa stalowa  
z p�askownika 40x6mm  

SCHEMAT PO"�CZENIA �CIANY DZIA"OWEJ 
          Z PODCI�GIEM 	ELBETOWYM 

�ciany dzia�owe  ��czy� z podci�giem �elbetowym  
za pomoc� kotwy z p�askownika stalowego 40x6mm 
co 1,5 m z obydwu stron �ciany  
( wygi�cie p�askownika : 15 + 10 cm)  



 Drzwi profilowe aluminiowe 2-skrzyd�owe EI 30 
    na szeroko�� otwory drzwiowego 150 cm



�����������������������������������������������������������������

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
��
� 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
��
��
�

�����������������������������������	
���
�

�������	����
�������	����������	�����
������������
�����������
��������
� ���������	����!������������
	������!	����"����#��



�����������������������������������������������������������������

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 �
��

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 �
��
�	

�����������������������������������
����
�
��������
������������
����������
�������������������� ���� ����
����������!���������
����"������ ������
������"
����#�������



Oprawy o�wietleniowe w pomieszczeniach pracowni 1-5  (rozdzia! nr 5)
Oprawa na dwie �wietlówki typu T8, 58W, na uk!adzie elektronicznym EVG
Ilo�� montowanych opraw o�wietleniowych w poszczególnych pracowniach 
obj�tych w rozdziale nr 5  (nazwy pomieszcze� u�ywane obecnie):

1. Obróbka r�czna � 26 kpl. 
2. Pracownia samochodowa � 20 kpl. 
3. Pracownia mechaniczna �   20 kpl. 
4. Pracownia samochodowa � 20 kpl. 
5. Szlifiernia � 10 kpl.
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REMONT I PRZEBUDOWA PRACOWNI ZAWODOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO � SOCJAL-
NYM W ZESPOLE SZKÓ� NR 2 W NOWYM DWORZE GDA�SKIM

Zawarto�� opracowania: 

 1. Cz��� ogólna 

1.1 Przedmiot opracowania 

1.2 Podstawa opracowania 

1.3 Zakres opracowania 

1.4 Odpisy dokumentów  

       2. Opis techniczny 

 2.1 Informacje ogólne 

2.2 Rozdzielnice TP1, TP2, TP3

 2.3 Instalacje o�wietlenia 

2.4 Instalacje gniazd wtyczkowych 

2.5 Instalacje dodatkowej ochrony od pora�e�

2.6 Instalacje teletechniczne 

3. Spis rysunków 

4. Informacja BiOZ 



REMONT I PRZEBUDOWA PRACOWNI ZAWODOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO � SOCJAL-
NYM W ZESPOLE SZKÓ� NR 2 W NOWYM DWORZE GDA�SKIM

1. Informacje ogólne 

1.1  Przedmiot opracowania: 

 Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych przy remoncie i przebudo-

wie pracowni zawodowych wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym w Zespole Szkó� nr 2 No-

wym Dworze Gda�skim przy ul. Warszawskiej 54 

1.2  Podstawa opracowania: 

Projekt wykonano na podstawie: 

1.   Zlecenia Inwestora.  

2.   Podk�adów architektonicznych. 

3. Oraz aktualnych norm, przepisów. 

1.3   Zakres opracowania: 

 Zakres opracowania obejmuje instalacje wewn�trzne o�wietlenia i gniazd wtykowych, sie�

strukturaln�. Projekt przedstawia rozwi�zania zasadniczych elementów wyposa�enia instala-

cyjnego elektrycznego. 

  



REMONT I PRZEBUDOWA PRACOWNI ZAWODOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO � SOCJAL-
NYM W ZESPOLE SZKÓ� NR 2 W NOWYM DWORZE GDA�SKIM

                                             
O�WIADCZENIE

O�wiadczam, �e niniejszy kompletny projekt budowlany dotycz�cy inwestycji: 

Remont i przebudowa pracowni zawodowych wraz z zapleczem sanitarno�socjalnym w Zespo-
le Szkó" nr 2 w Nowym Dworze  Gda�skim 

opracowany na rzecz Inwestora:  

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gda�skim 

ul. gen. W"adys"awa Sikorskiego 23 , 

82-100 Nowy Dwór Gda�ski

• opracowany zosta� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej, zgodnie z Art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane 

z pó�niejszymi zmianami (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016 i Dz. U. z 2004 nr 93, 

poz.888); 

• opracowany zosta� zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 

lipca 2003r. w sprawie szczegó�owego zakresu i formy projektu budowlanego; 

• opracowany zosta� zgodnie z wymogami dotycz�cymi formy projektu budowlano-

wykonawczego sieci elektroenergetycznej, opracowywanego na zlecenie Inwesto-

ra. 

Sztutowo , dnia  08.06.2016r                                              mgr   in�. Adam Kibort 
        nr upr. POM/0009/PWOE/12 

                                                                                                                        .......................................... 
    (projektant)  

          

  



REMONT I PRZEBUDOWA PRACOWNI ZAWODOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO � SOCJAL-
NYM W ZESPOLE SZKÓ� NR 2 W NOWYM DWORZE GDA�SKIM

2.  Opis techniczny 
2.1  Informacje ogólne 

 Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych przy remoncie i przebudo-

wie pracowni zawodowych wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym w Zespole Szkó� nr 2 Nowym 

Dworze Gda�skim przy ul. Warszawskiej 54. 

2.2 Rozdzielnice TP1, TP2, TP3 

Istniej�ce rozdzielnice TP1, TP2, TP3,  rozbudowa� o dodatkowe obwody zasilania gniazd 

wtykowych.  Rozdzielnice TP1, TP2, TP3 rozbudowa� wg schematu zamieszczonego na ry-

sunkach E-2, E-3, E-4. Rozmieszczenie rozdzielnic przedstawiono na rys. E-1 

2.3 Instalacje o�wietlenia 

      W projektowanych pomieszczeniach nale�y rozbudowa� istniej�c� instalacj� o�wietleniow�, 

poprzez zamontowanie dodatkowych opraw o�wietleniowych w miejscach okre�lonych na rysun-

ku E-1.   Nat��enie o�wietlenia ogólnego dla pomieszcze� pracowni przyj�to zgodnie z norm�

PN-EN 12464-1- na poziomie 500lx. W pomieszczeniach zaprojektowano rozbudow� istniej�ce-

go o�wietlenia o  oprawy nastropowe, montowane na wysoko�ci 3.4m, energooszcz�dne ze �ró-

d�em typu LED, kompatybilne z istniej�cym o�wietleniem  Instalacje poprowadzi� w bruzdach w 

tynku w zabudowie z GK w rurach os�onowych typu peszla, przewodami YDY 3(4)x1,5mm
2
. 

2.4 Instalacje gniazd wtykowych 

         Gniazda  ogólnego przeznaczenia, oraz gniazda typu DATA(zasilania komputerów)  mon-

towa�   na wysoko�ciach podanych na rysunku E-1, we wspólnych ramkach wraz z gniazdami te-

letechnicznymi. Stosowa� osprz�t modu�owy. 

Przewody prowadzi� w tynku, lub w rurkach peszla w zabudowie GK i pod�odze. Instalacje dla 

gniazd ogólnego przeznaczenia wykona� przewodami YDY 3x2,5mm
2
, do gniazd si�owych do-

prowadzi� przewody YDY 5x2,5mm^2.   Gniazda do projektowanych rzutników multimedial-

nych montowa� na suficie, dodatkowo doprowadzaj�c od stanowiska komputerowego nauczycie-

la do gniazda zasilania rzutnika, przewód HDMI i VGA 

Instalacj� gniazd wtyczkowych pokazano na rysunku E-1. 

Poni�ej przedstawiono zdj�cie zastosowanej oprawy, oraz  osprz�tu elektroinstalacyjnego:  
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2.5  Instalacje dodatkowej ochrony od pora�e�

        Instalacj� elektryczn� nale�y wykona� w uk�adzie sieciowym TN-S. Ochrona przeciwpora-

�eniowa przy dotyku po�rednim realizowana jest przez zastosowanie samoczynnego wy��czenia 

zasilania za pomoc� wy��czników nadpr�dowych i wy��czników ró�nicowopr�dowych. Przed 

przyst�pieniem do eksploatacji nale�y wykona� pomiary skuteczno�ci ochrony przeciwpora�e-

niowej przez osoby posiadaj�ce odpowiednie uprawnienia. 

2.6 Instalacje teletechniczne 

 W pracowniach  zaprojektowano  sie� strukturaln�. Gniazda RJ45, montowa� w jednej 

ramce wraz z gniazdami wtykowymi 230V, stosuj�c osprz�t elektroinstalacyjny modu�owy, na 

wysoko�ciach podanych na rysunku E-1. Do ka�dego gniazda 2xRJ45 prowadzi� skr�tki  2 x 

UTP 4x2x0,5mm, kat 6 w rurach os�onowych typu peszla.  Z gniazd 2xRJ45,skr�tki , prowadzi�

do punktu dystrybucyjnego PD zlokalizowanego w �rodkowej pracowni. Punkt dystrybucyjny PD 

wyposa�y� w panele krosuj�ce na których nale�y rozszy� skr�tki, i zamontowa� prze��cznik sie-

ciowy 24 portowy. Do szafy dystrybucyjnej doprowadzi� skr�tk� z istniej�cego serwera budynku 

warsztatów.  

3. Spis rysunków 

RYSUNKI INSTALACJI 

Instalacja gniazd wtykowych� rzut  poddasza   - rys. nr E-1 

             SCHEMAT ELEKTRYCZNY: 

Schemat rozdzielnicy TP1     - rys. nr E-2                                                 

Schemat rozdzielnicy TP2     - rys. nr E-3 

Schemat rozdzielnicy TP3     - rys. nr E-4 

Sztutowo , dnia  08.06.2016r                                              mgr   in�. Adam Kibort 

        nr upr. POM/0009/PWOE/12                              



REMONT I PRZEBUDOWA PRACOWNI ZAWODOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO � SOCJAL-
NYM W ZESPOLE SZKÓ� NR 2 W NOWYM DWORZE GDA�SKIM

                              4. Informacja BIOZ

Informacja dotycz�ca bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia 

Nazwa obiektu budowlanego: 

Remont i przebudowa pracowni zawodowych wraz z zapleczem sanitarno � socjalnym w Zespole Szkó� nr 2 w 

Nowym Dworze  Gda�skim 

   Adres obiektu budowlanego:  82-200 Malbork Plac S�owia�ski  17 

Inwestor:    Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gda�skim 

ul. gen. W�adys�awa Sikorskiego 23 , 

82-100 Nowy Dwór Gda�ski 

      Projektant:        Adam Kibort 82-110 Sztutowo ul.  Krótka 2 

Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. 

2003.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz szczególnego zakresu rodzaju robót 

budowlanych stwarzaj�ce zagro�enia bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi, wymienia si� informacje 

dotycz�ce zagro�e�, które mog� wyst�pi� przy prowadzeniu prac wykonawczych zwi�zanych z 

budow� sieci elektroenergetycznych zawartych w niniejszym opracowaniu (na podst. §6 w/w 

Dz.U.): 

���������	
������������������������������������	��������������
���������������������������������

���������������������������������������
������	
������������������������������������ ��	��	�
�	���

���������!��

�

Opis: 

1.Zakres robót � instalacje wewn�trzne oraz instalacja odgromowa na budynku. 

2. Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych: 

3. Elementy zagospodarowania dzia�ki terenu stwarzaj�ce zagro�enie:  

4. Rodzaj przewidywanych zagro�e� podczas realizacji robót � pora�enie pr�dem, upadek z wysoko�ci. 

5. Sposób instrukta�u pracowników � pracownicy z wa�nymi uprawnieniami SEP i BHP, szkolenie stanowiskowe   

    BHP pracowników przed przyst�pieniem do robót niebezpiecznych. 

6. �rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj�ce niebezpiecze�stwom ��rodki i sprz�t ochronny osobistej, zabez-

pieczenia wykopów przez wygrodzenie, wy��czenie obwodu nn spod napi�cia.  

Na podstawie w/w informacji, kierownik budowy jest zobowi�zany sporz�dzi� lub dostarczy�, przed 

rozpocz�ciem prac, plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia zwany �Planem Bioz� 

Sztutowo , dnia  08.06.2016r                                              mgr   in�. Adam Kibort 

        nr upr. POM/0009/PWOE/12                                           



REMONT I PRZEBUDOWA PRACOWNI ZAWODOWYCH WRAZ Z ZAPL ECZEM SANITARNO – SOCJAL-
NYM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W NOWYM DWORZE GDA ŃSKIM  

 Zawartość opracowania: 
 

 1. Część ogólna 

1.1 Przedmiot opracowania 

1.2 Podstawa opracowania 

1.3 Zakres opracowania 

1.4 Odpisy dokumentów  

       2. Opis techniczny 

 2.1 Informacje ogólne 

2.2 Rozdzielnice TP1, TP2, TP3 

 2.3 Instalacje oświetlenia 

2.4 Instalacje gniazd wtyczkowych 

2.5 Instalacje dodatkowej ochrony od porażeń 

2.6 Instalacje teletechniczne 

3. Spis rysunków 

4. Informacja BiOZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REMONT I PRZEBUDOWA PRACOWNI ZAWODOWYCH WRAZ Z ZAPL ECZEM SANITARNO – SOCJAL-
NYM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W NOWYM DWORZE GDA ŃSKIM  

1. Informacje ogólne 
 

1.1  Przedmiot opracowania: 

 Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych przy remoncie i przebudo-

wie pracowni zawodowych wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym w Zespole Szkół nr 2 No-

wym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 54 

 

1.2  Podstawa opracowania: 

Projekt wykonano na podstawie: 

1.   Zlecenia Inwestora.  

2.   Podkładów architektonicznych. 

3. Oraz aktualnych norm, przepisów. 

 

1.3   Zakres opracowania: 

 Zakres opracowania obejmuje instalacje wewnętrzne oświetlenia i gniazd wtykowych, sieć 

strukturalną. Projekt przedstawia rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia instala-

cyjnego elektrycznego. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REMONT I PRZEBUDOWA PRACOWNI ZAWODOWYCH WRAZ Z ZAPL ECZEM SANITARNO – SOCJAL-
NYM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W NOWYM DWORZE GDA ŃSKIM  

                                             
OŚWIADCZENIE  

 
 

Oświadczam, że niniejszy kompletny projekt budowlany dotyczący inwestycji: 

Remont i przebudowa pracowni zawodowych wraz z zapleczem sanitarno–socjalnym w Zespo-
le Szkół nr 2 w Nowym Dworze  Gdańskim 

 
opracowany na rzecz Inwestora:  

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim 

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 , 

82-100 Nowy Dwór Gdański 

• opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, zgodnie z Art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane 
z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016 i Dz. U. z 2004 nr 93, 
poz.888); 

• opracowany został zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 
lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

• opracowany został zgodnie z wymogami dotyczącymi formy projektu budowlano-
wykonawczego sieci elektroenergetycznej, opracowywanego na zlecenie Inwesto-
ra. 

 
 
 

 

Sztutowo , dnia  08.06.2016r                                              mgr   inż. Adam Kibort 
        nr upr. POM/0009/PWOE/12 
 
 
                                                                                                                        .......................................... 

    (projektant)  
 

          
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



REMONT I PRZEBUDOWA PRACOWNI ZAWODOWYCH WRAZ Z ZAPL ECZEM SANITARNO – SOCJAL-
NYM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W NOWYM DWORZE GDA ŃSKIM  

2.  Opis techniczny 
2.1  Informacje ogólne 

 Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych przy remoncie i przebudo-

wie pracowni zawodowych wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym w Zespole Szkół nr 2 Nowym 

Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 54. 

 

2.2 Rozdzielnice TP1, TP2, TP3 

Istniejące rozdzielnice TP1, TP2, TP3,  rozbudować o dodatkowe obwody zasilania gniazd 

wtykowych.  Rozdzielnice TP1, TP2, TP3 rozbudować wg schematu zamieszczonego na ry-

sunkach E-2, E-3, E-4. Rozmieszczenie rozdzielnic przedstawiono na rys. E-1 

 

2.3 Instalacje oświetlenia 

      W projektowanych pomieszczeniach należy rozbudować istniejącą instalację oświetleniową, 

poprzez zamontowanie dodatkowych opraw oświetleniowych w miejscach określonych na rysun-

ku E-1.   Natężenie oświetlenia ogólnego dla pomieszczeń pracowni przyjęto zgodnie z normą 

PN-EN 12464-1- na poziomie 500lx. W pomieszczeniach zaprojektowano rozbudowę istniejące-

go oświetlenia o  oprawy nastropowe, montowane na wysokości 3.4m, energooszczędne ze źró-

dłem typu LED, kompatybilne z istniejącym oświetleniem  Instalacje poprowadzić w bruzdach w 

tynku w zabudowie z GK w rurach osłonowych typu peszla, przewodami YDY 3(4)x1,5mm2.  

2.4 Instalacje gniazd wtykowych 

         Gniazda  ogólnego przeznaczenia, oraz gniazda typu DATA(zasilania komputerów)  mon-

tować   na wysokościach podanych na rysunku E-1, we wspólnych ramkach wraz z gniazdami te-

letechnicznymi. Stosować osprzęt modułowy. 

Przewody prowadzić w tynku, lub w rurkach peszla w zabudowie GK i podłodze. Instalacje dla 

gniazd ogólnego przeznaczenia wykonać przewodami YDY 3x2,5mm2, do gniazd siłowych do-

prowadzić przewody YDY 5x2,5mm^2.   Gniazda do projektowanych rzutników multimedial-

nych montować na suficie, dodatkowo doprowadzając od stanowiska komputerowego nauczycie-

la do gniazda zasilania rzutnika, przewód HDMI i VGA 

Instalację gniazd wtyczkowych pokazano na rysunku E-1. 

Poniżej przedstawiono zdjęcie zastosowanej oprawy, oraz  osprzętu elektroinstalacyjnego:  
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NYM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W NOWYM DWORZE GDA ŃSKIM  

 

2.5  Instalacje dodatkowej ochrony od porażeń 

        Instalację elektryczną należy wykonać w układzie sieciowym TN-S. Ochrona przeciwpora-

żeniowa przy dotyku pośrednim realizowana jest przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia 

zasilania za pomocą wyłączników nadprądowych i wyłączników różnicowoprądowych. Przed 

przystąpieniem do eksploatacji należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporaże-

niowej przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

2.6 Instalacje teletechniczne 

 W pracowniach  zaprojektowano  sieć strukturalną. Gniazda RJ45, montować w jednej 

ramce wraz z gniazdami wtykowymi 230V, stosując osprzęt elektroinstalacyjny modułowy, na 

wysokościach podanych na rysunku E-1. Do każdego gniazda 2xRJ45 prowadzić skrętki  2 x 

UTP 4x2x0,5mm, kat 6 w rurach osłonowych typu peszla.  Z gniazd 2xRJ45,skrętki , prowadzić 

do punktu dystrybucyjnego PD zlokalizowanego w środkowej pracowni. Punkt dystrybucyjny PD 

wyposażyć w panele krosujące na których należy rozszyć skrętki, i zamontować przełącznik sie-

ciowy 24 portowy. Do szafy dystrybucyjnej doprowadzić skrętkę z istniejącego serwera budynku 

warsztatów.  

3. Spis rysunków 

RYSUNKI INSTALACJI 

Instalacja gniazd wtykowych– rzut  poddasza   - rys. nr E-1 

             SCHEMAT ELEKTRYCZNY: 

Schemat rozdzielnicy TP1     - rys. nr E-2                                                 

Schemat rozdzielnicy TP2     - rys. nr E-3 

Schemat rozdzielnicy TP3     - rys. nr E-4 

 

Sztutowo , dnia  08.06.2016r                                              mgr   inż. Adam Kibort 

        nr upr. POM/0009/PWOE/12                                          
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NYM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W NOWYM DWORZE GDA ŃSKIM  

                              4. Informacja BIOZ  

 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

Nazwa obiektu budowlanego:  

Remont i przebudowa pracowni zawodowych wraz z zapleczem sanitarno – socjalnym w Zespole Szkół nr 2 w 

Nowym Dworze  Gdańskim 

   Adres obiektu budowlanego:  82-200 Malbork Plac Słowiański  17 

Inwestor:    Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim 

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 , 

82-100 Nowy Dwór Gdański 

      Projektant:        Adam Kibort 82-110 Sztutowo ul.  Krótka 2 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. 

2003.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczególnego zakresu rodzaju robót 

budowlanych stwarzające zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, wymienia się informacje 

dotyczące zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych związanych z 

budową sieci elektroenergetycznych zawartych w niniejszym opracowaniu (na podst. §6 w/w 

Dz.U.): 

 
1.robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególne wysokie ry-

zyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z 

wysokości:  

 

Opis: 

1.Zakres robót – instalacje wewnętrzne oraz instalacja odgromowa na budynku. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

3. Elementy zagospodarowania działki terenu stwarzające zagrożenie:  

4. Rodzaj przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót – porażenie prądem, upadek z wysokości. 

5. Sposób instruktażu pracowników – pracownicy z ważnymi uprawnieniami SEP i BHP, szkolenie stanowiskowe   

    BHP pracowników przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom –Środki i sprzęt ochronny osobistej, zabez-

pieczenia wykopów przez wygrodzenie, wyłączenie obwodu nn spod napięcia.  

 

Na podstawie w/w informacji, kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub dostarczyć, przed 

rozpoczęciem prac, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „Planem Bioz” 

Sztutowo , dnia  08.06.2016r                                              mgr   inż. Adam Kibort 

        nr upr. POM/0009/PWOE/12                                           
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Jednostka ewidencyjna : Nowy Dwór Gda�ski 
Obr�b : 4. Nowy Dwór Gda�ski 
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                               OPIS  DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ  

  1.  Opis ogólny obiektu 
 1.1.Posadowienie 
Budynek w cz��ci wysokiej - posadowienie po�rednie za pomoc� �elbetowych pali.  
W cz��ci niskiej - fundamenty bezpo�rednie w postaci �aw fundamentowych. 

     1.2. Konstrukcja budynku 
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej , �ciany murowane , stropy �elbetowe. 
W cz��ci wysokiej , warsztatowej dachy z p�yt �elbetowych korytkowych opartych na 
murach i belkach �elbetowych.  

2.  Opis funkcji  
Przedmiotowy obiekt pe�ni funkcj� szkolnych warsztatów mechanicznych wraz z 
pracowniami nauki zawodu , zapleczem socjalnym i sanitarnym.  

3.  Opis techniczny budynku 
Obiekt sk�ada si� z trzech bry� w rzucie prostok�tnych. Cz��� dydaktyczn� stanowi  
dwukondygnacyjne skrzyd�o  z g�ównym wej�ciem do budynku. Korytarz g�ówny w cz��ci 
parterowej ��cznika wybudowany wraz z cz��ci� warsztatow� , wysok�.  Dachy  p�askie 
ze spadkami  kryte pap� asfaltow� .  Na dachu  budynku warsztatowego zamontowane  
�wietliki szklane w konstrukcji stalowej.  
Budynek ogrzewany , wyposa�ony we wszystkie konieczne media techniczne. 

4. Konstrukcja budynku 
�ciany przyziemia z ceg�y i bloczków . Tynki cementowo wapienne malowane emulsyjnie 

 STROPY 
Stropodach z p�yt �elbetowych korytkowych 

SCHODY
W cz��ci pi�trowej � �elbetowe 

NADPRO�A I PODCI�GI 
Nadpro�a i podci�gi �elbetowe. 

KONSTRUKCJA I POKRYCIE DACHÓW
Dachy p�askie . Konstrukcja dachu - z p�yt korytkowych �elbetowych i w cz��ci pi�trowej 
� stropodach z p�yt �elbetowych kana�owych. 

KOMINY
Kominy wentylacyjne - kana�y murowane z ceg�y , wyprowadzone ponad dach. 

ELEMENTY WYKO	CZENIA ZEWN
TRZNEGO
�ciany zewn�trzne. 
Warstw� licow� �cian zewn�trznych stanowi tynk cementowo - wapienny malowany w 
odcieniach be�u i piasku. Szczyty budynku  pi�trowego - warstwa licowa �cian w postaci 
nie otynkowanej ceg�y piaskowo � wapiennej. 

OBRÓBKI BLACHARSKIE , RYNNY , RURU SPUSTOWE 
Orynnowanie i obróbki blacharskie z blachy sto�owej ocynkowanej. 

ELEMENTY ZEWN
TRZNE  
a) stopnie betonowe  
b) podjazd dla niepe�nosprawnych



STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA 
Otwory okienne i drzwiowe wype�nione indywidualn� stolark� PCV. Okna zabezpieczone 
kratami stalowymi. Nad wej�ciem do budynku zadaszenie z poliw�glanu. W cz��ci 
warsztatowej okna w ramach �elbetowych.  

ELEMENTY WYKO	CZENIA WEWN
TRZNEGO
    Wyko�czenie �cian.
a) w pomieszczeniach sanitarnych - p�ytki ceramiczne 
b) w pozosta�ych pomieszczeniach tynki cementowo-wapienne malowane emulsyjnie 
oraz lamperia malowana  farb� olejn�

    Wyko�czenie pod�óg 
a) terakota 
b) wyk�adzina sztuczna 
c) wylewka betonowa 
d) lastrico 

INSTALACJE  
      a)   instalacja elektryczna 
      b)   instalacja wodna  
      c)   instalacja kanalizacyjna 
      d)   instalacja c.o. 
      e)   instalacja odgromowa 

5. Stan techniczny budynku  
     Konstrukcja g�ówna budynku w stanie technicznym dobrym, nie zaobserwowano �adnych   

zarysowa�  elementów konstrukcyjnych �wiadcz�cych o ich nieprawid�owej pracy.
Obecny stan techniczny budynku oceni� mo�na jako dobry. 

     
�

       


















