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1. TEMAT OPRACOWANIA

Treścią niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy remontu łazienki męskiej na poziomie
1  kondygnacji w Teatrze Studio, budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawowe :
- zlecenie i wytyczne inwestora 
- oględzin budynku
- inwentaryzacji budowlanej 
- obowiązujących norm i przepisów 

3. LOKALIZACJA

Budynek Pałacu Kultury  , którego pomieszczenia będą remontowane  znajduje się w Warszawie
na pl. Defilad 1

4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC 

Projektowany zakres prac remontowych remontu obejmuje łazienkę męską znajdującą się    na
poziomie 1 w Teatrze Studio, w budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 
Łazienka składa się umywalni  i pomieszczenia kabin ustępowych oraz z pomieszczenia
technicznego oraz magazynku gospodarczego.
Projektuje się wykonanie remontu pomieszczeń oraz wydzielenie z części umywalni , wc-tu dla
osób niepełnosprawnych.
Głównym założeniem projektowanych prac remontowych  jest zachowanie pierwotnego wystroju
pomieszczeń. 
Niestety obecne wykładziny ścienne – glazura oraz posadzki są wyeksploatowane, w bardzo
złym stanie technicznym, popękane, porysowane , posiadają  liczne  ubytki. 
Fragmenty posadzki i glazury zostały wymienione w trakcie prowadzonych wcześniej prac
remontowych na współczesne . 
Ze względu na niemożność zdobycia na rynku identycznej glazury i płytek kamionkowych , a w
szczególności kształtek narożnych, cokołowych itp. projektuje się położenie nowej glazury i
posadzki w sposób odtwarzający istniejący układ, z zachowaniem wielkości i koloru płytek.
Istniejąca stolarka drzwiowa zostanie w części wyremontowana – drzwi wejściowe do łazienek, a
drzwi wewnętrzne zostaną wymienione na nowe z odtworzeniem kształtu drzwi. Zmieniona
zostanie kolorystyka drzwi wewnętrznych na kolor drzwi zewnętrznych – ciemny orzech , ze
względu na utrzymanie czystości przy dużym ruchu.
Do nowych drzwi wewnętrznych zamontowane zostaną istniejące klamki z demontażu po ich
wcześniejszym wyczyszczeniu.
Drzwi do kabin ustępowych ze względów sanitarnych i użytkowych zostaną wykonane z płyty
HPL w kolorze pozostałych drzwi.
Kolorystyka ścian i sufitów pozostanie bez zmian.
Wymienione zostanie całe wyposażenie sanitarne. W kabinach ustępowych zamontowane
zostaną muszle podwieszone ze stelażem  umieszczonymi w ściance działowej.
Projektuje się umywalki wiszące z półpostumentem.
Oprawy oświetleniowe sufitowe zostaną wyremontowane a wyposażenie wewnętrzne
wymienione na nowe.
Oświetlenie nad umywalkami zostanie usunięte a w zamian  umieszczone zostaną kinkiety –
plafony na glazurze , pomiędzy umywalkami (jak na rysunku nr 6) 
Osprzęt elektryczny wymieniony zostanie na współczesny w kolorze białym.



4.1 Kratkę wentylacyjną nad drzwiami do wc męskiego , należy przesunąć , tak by była w osi
przesuwanych drzwi.
4.2 Kinkiety znajdujące się na korytarzu po obu stronach drzwi na klatce schodowej, należy po
wykonaniu drzwi do wc dla niepełnosprawnych, zamontować symetrycznie w połowie pomiędzy
odległości pomiędzy drzwiami klatki schodowej a wc dla niepełnosprawnych. Po drugiej stronie
kinkiet należy przesunąć w identyczny sposób.
4.3 Należy odtworzyć wyoblenie narożników od strony zewnętrznej , przy drzwiach do wc dla
niepełnosprawnych i wc męskiego.
4.4 Należy zdjąć i powtórnie zamontować płytki z haczykami i płytki z uchwytem na papier
toaletowy w miejscach wskazanych przez Inwestora.

Oddziaływanie budynku

Projektowana inwestycja nie jest  ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2004 roku w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
oraz  szczegółowych  uwarunkowań  związanych  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięć  do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. (Dz.U. Z 2004r. Nr 257 poz. 2573). 
Zgodnie z wykonaną analizą oddziaływania budynku, ze szczególnym  uwzględnieniem
przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich  usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z
15 czerwca 2002r z późniejszymi zmianami), oddziaływanie budynku ogranicza się do terenu
działki.

Zestawienie powierzchni -  istniejący: 

102 wc męski                       -   27,02 m2
103 wc damski                        - 21,98 m2
suma                                         - 49,00 m2

Zestawienie powierzchni - projektowany: 

102 wc męski                          - 21,74 m2
102a wc niepełnosprawnych    - 4,69 m2
103 wc damski                        - 21,98 m2
suma                                       - 48,41 m2

Warunki ochrony p.pożarowej.

Projektowane prace nie zmieniają warunków ochrony p.pożarowej budynku PKiN.

5. WYTYCZNE MATERIAŁOWE

GLAZURA- 15x15cm połysk, kolor biały z kształtkami narożnymi, wklęsłymi i wypukłymi oraz
z kształtką cokołową i zwieńczającą , które będą zbliżone formą do  do płytek  istniejących. ( np.
Płytki f-my Rako seria Color One WAE19000 lub równoważne)     Fuga gr.1,5 mm w kolorze
płytek – biała. 
Narożniki należy wykończyć narożnikami  wypukłymi o  wys. 10 cm lub 15cm (zewnętrzne) i 
narożnikami wklęsłymi o wys. 10 cm lub 15cm (wewnętrzne).
Od posadzki należy ułożyć płytkę  cokołową – dł. 10 cm lub 15cm 
Zwieńczenie glazury od góry wykończyć płytką gzymsową lub   narożnikami wypukłymi o wys.
10 cm lub 15cm – montować obrócone o 45 stopni.
- Styk narożników przy posadce wykończyć kształtkami rogowymi dolnymi
- należy spasować fugi kształtek i glazury (co trzecią kształtki i co drugą płytki).



Zdemontowane w trakcie rozbiórki glazury płytki z wieszakami i uchwytami na papier należy
zamontować w przedsionkach z umywalkami . Dokładne miejsce wskaże Inwestor.
POSADZKA – płytki kamionkowe (np. Płytki f-my Rako seria Color two lub równoważne) -
wielkości 10x10 i 5x5 cm w kolorach:
- płytki czerwone - 10x10 cm - RAL 0304060
- płytki jasno beżowe - 10x10 cm  - RAL 0709010
- płytki jasno beżowe - 5x5 cm - RAL 0709010
- płytki szare - 5x5 cm - RAL 0607005
Fuga 1,5mm w kolorze jasno szarym.
Należy odwzorować istniejący układ płytek ,  z korektą układu płytek w części wc dla
niepełnosprawnych.
Na styku posadzki z posadzką korytarza (płyty marmurowe) należy zastosować profil mosiężny ,
budowlany typu L.
Przed położeniem płytek należy wykonać izolacje poziomą , przeciwwodną oraz zabezpieczyć
styk ścian i posadzki taśmą uszczelniającą. Przy montażu wpustów posadzkowych należy
zastosować dodatkowe kołnierze uszczelniające.
STOLARKA WEWNĘTRZNA - Stolarka drzwiowa wewnętrzna  drewniana (z wyjątkiem D3),
oklejona fornirem naturalnym , dębowym w kolorze – ciemny orzech, drzwi muszą
odwzorowywać istniejące drzwi. Należy zdemontować istniejące klamki do drzwi
wewnętrznych , wyremontować je i zamontować do projektowanych  drzwi. Drzwi muszą
posiadać otwory wentylacyjne w dolnej części o pow. min. 0,022m2. 
Drzwi wyposażyć w zamki typu łazienkowego, a drzwi wejściowe w zamek typu Yale.
ŚCIANKA SYSTEMOWA – drzwi wejściowe do kabin ustępowych-   musi być wykonana z
tworzywa sztucznego - HPL , odpornego na szorowanie, o wysokości 2,0m powyżej podłogi i
przerwą wysoką na 10cm od podłogi w kolorze ciemny orzech.
ŚCIANKA KABIN  – istniejące murowane obłożone glazurą. Krawędzie wykończone płytkami
rogowymi , wypukłymi.
MALOWANIE –  farbami emulsyjnymi akrylowymi , odpornymi na zmywanie- sufity oraz
ściany nad glazurą -   kolor biały, matowy – RAL 9016
- grzejniki – należy usunąć poprzednie warstwy farby i przeszlifować ich powierzchnie w celu jej
wygładzenia. Grzejniki należy pomalować na kolor biały farbą do grzejników – odporną
termicznie.
NADPROŻA   –w ścianie konstrukcyjnej -  stalowe z podwójnych dwuteowników PE140. Belki
należy ze sobą skręcić śrubami M16 co 60cm (3 śruby na jedno nadproże) Minimalne oparcie na
murze 25cm., na poduszce z betonu lub cegły ceramicznej , pełnej. Na czas wykonywania
nadproża należy podstemplować strop po jego obu stronach .. Całość obetonować na siatce i
otynkować.
–  ścianki działowe w których powiększamy otwory drzwiowe – z profili stalowych 2 L 50x50x5.

WYPOSAŻENIE -   Wyposażenie sanitarne w kolorze białym, z powłoką WonderGliss –
standard wykonania na poziomie wyrobów  firmy Duravit  :
1 . umywalki z otworem 600x430mm,  z pół postumentem, syfony chromowane.
2. pisuar z muchą,  z zasilaniem tylnym, elektronicznie spłukiwany i z radarowym systemem
kontroli wnętrza muszli . Montaż na stelażu.
3.  muszle typu wiszącego  z deską sedesową o zawiasach stalowych nierdzewnych. Stelaż do
muszli wiszących  z przyciskiem spłukującym elektronicznie  – PL3 Electronic Antywandal Inox,
wykonanym w standardzie antywandalowym  .
4. umywalka dla niepełnosprawnych z syfonem  – montowana na wysokości 80cm.



5. przegroda między pisuarowa, ceramiczna  o wys. 70cm, szer. 40cm  
- Wyposażenie dodatkowe ze stali nierdzewnej- pojemniki na mydło,  pojemnik na ręczniki
papierowe, na papier toaletowy również nierdzewne, suszarka elektryczna do rąk ścienna –
standard wykonania wyrobów co najmniej na poziomie wykonania wyrobów  f-my Merida .
- Uchwyty podnoszone dla osób niepełnosprawnych – dł. 600 mm ze stali nierdzewnej,
polerowanej  montowane na wysokości 80cm przy muszli i umywalce
- uchwyt stały dla osób niepełnosprawnych o długości 600 mm ze stali nierdzewnej, polerowanej
- lustra stałe o wymiarach 450x600 mm umieszczone nad umywalkami  (klejone do ściany) o
krawędzi zfazowanej
- lustro uchylne z kątową regulacją nachylenia o wym. 50X60 cm montowane na wysokości 100
cm 
- Armatura łazienkowa – zawory umywalkowe (baterie)-  w kolorze chromu, sztorcowe f-my
Delobie seria Binoptic lub równoważne z automatycznym czujnikiem załączania wraz ze
skrzynką 230/12V.
- zawór czerpalny ½' , chromowany, mosiężny z zaworem grzybkowym i końcówką do
mocowania węża
- Oprawy oświetleniowe- sufitowe – istniejące z wymienionym osprzętem wewnętrznym,
elektrycznym. Kinkiety – typu plafoniera o kształcie okrągłym , z białym kloszem, klasa
bezpieczeństwa  IP 44.

6. OPIS INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ

Budynek  wyposażony jest  w instalacje  wodociągową  (ciepła,  zimna woda oraz  cyrkulacja)  i
kanalizacyjną. Projektuje się wymianę instalacji wod – kan.
Podstawa prawna :

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002r,  w  sprawie  warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr.75 poz.
690 2002r. wraz z późniejszymi zmianami).

-  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  29.11.2002  r.,  w  sprawie
najwyższych  dopuszczalnych  stężeń  i  natężeń  czynników szkodliwych  dla  zdrowia  w
środowisku pracy. (Dz. U. nr.217 poz. 1833 2002r.).

-  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16.06.2003r.,  w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. nr.121/2003). 

-  PN-83/B-03430  Wentylacja  w  budynkach  mieszkalnych  zamieszkania  zbiorowego  i
użyteczności publicznej. Wymagania – wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az:2000

-  PN-78/B-03421  Wentylacja  i  klimatyzacja.  Parametry  obliczeniowe  powietrza
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi

-  PN-87/B-02151/02  Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń  w
budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

- PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.
-  PN-78/B-03421  Parametry  obliczeniowe  powietrza  wewnętrznego  w  pomieszczeniach

przeznaczonych do stałego przebywania ludzi
- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie
- PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
- PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
- Inne akty prawne, normy i wytyczne związane z opracowaniem

6.1 Instalacja wody zimnej 



Projektowana instalacja wody zimnej z rur typu Aquatherm Plus PN 16 z polipropylenu typ 3 .
Przewody prowadzone będą w bruzdach ściennych, a piony po ścianach.

Przewody  zimnej    ,  aby  zapobiec  wykraplaniu  się  wody,  należy  zaizolować  otuliną  ze
spienionego  polietylenu  z  zamkiem  zatrzaskowym  grubości  min.  20 mm,  stosowaną  do
zalewania betonem.

6.2  Instalacja ciepłej wody  i cyrkulacji

Projektowana instalacja wody ciepłej z rur typu Aquatherm  Plus STABI PN 20 z polipropylenu
typ 3 z wkładką z foli aluminiowej.  
Projektuje się zamiast baterii umywalkowych zastosować zawory elektroniczne z detekcją
obecności na podczerwień.  zasilane 230V. Należy zamontować zawór o standardzie wykonania
jak wyroby f-my   Delabi.
Dla  przygotowania  wody  ciepłej  projektuje  się  zastosowanie   centralnych  mieszaczy  wody
Premix Compact ¾”.
Przewody ciepłej wody, i cyrkulacji , izolować termicznie otulinami z pianki poliuretanowej o gr.
20 mm dla rur  o średnicy wewnętrznej  do 22mm a rury o średnicy wewnętrznej  do 35 mm
izolować izolacją o grubości 30mm.

6.3 Kanalizacja sanitarna 
Projektowana  kanalizacja  sanitarna  ma  za  zadanie  odprowadzenie  ścieków  sanitarnych  z

remontowanych węzłów sanitarnych.
Odprowadzenie ścieków będzie się odbywać przez  istniejące odpływy  o średnicy 110.
 Projektuje  się  wymiana  instalacji  znajdującej  się  w  remontowanych  pomieszczeniach  oraz
dostosowanie jej do zmian w aranżacji pomieszczeń. 
   Nową instalacje  wykonać z rur PVC kanalizacyjnych kielichowych z  uszczelką.
Należy wymienić wpusty posadzkowe na wpusty ze stali nierdzewnej, z blokadą antyzapachową.

Wpusty montować z kołnierzem uszczelniającym.
Podejścia do przyborów będą wykonane z rur HT/PP w kolorze białym. 

6.4 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU

-  Instalacja wody bytowej

Przewody rozdzielcze prowadzone po ścianach oraz w bruzdach ściennych wykonane zostaną z
rur  z polipropylenu typ  3  Aquatherm Plus PN 16, łączonych  przez zgrzewanie .  Przewody
ciepłej  wody oraz  cyrkulacji  wykonane  zostaną  z  polipropylenu  typ  3  i   Aquatherm  Plus
STABI PN 20 z wkładką z foli aluminiowej, łączonych przez zgrzewanie. 

Minimalne przykrycie rur warstwą betonu przy prowadzeniu w posadzce i bruzdach ściennych
wynosi  min 4 cm.  Jedynie  dla rur  o średnicach  16-25 prowadzonych  w bruzdach  ściennych
dopuszcza  się  przykrycie  warstwą  zaprawy  min 3 cm.  Przy  prowadzeniu  rur  w  bruzdach
ściennych i warstwach posadzki , rury układać w izolacji z otulin z powłoką przystosowaną do
zalewania betonem,  z uwagi na trudność całkowitego wypełnienia bruzdy zaprawą i możliwość
uszkodzenia ścianki rury podczas jej przemieszczania spowodowanego rozszerzalnością cieplną
materiału.

Wszystkie  rurociągi  przed zalaniem betonem zamocować  do podłoża lub ściany tak,  aby nie
uległy przesunięciu lub wypłynięciu podczas przykrywania wylewką lub tynkiem.

Przejścia  rurociągów  przez  ściany  i  stropy  wykonać  w  tulejach  ochronnych  z  tworzyw
sztucznych.

Montaż instalacji przeprowadzić zgodnie z instrukcjami producentów.
Instalację zabezpieczyć termicznie izolacją o grubościach podanych na schemacie: 



− Przewody PP-3 izolacją ze spienionego polietylenu
Jako armaturę odcinającą instalacji stosować zawory kulowe (min PN10, tmax=110°C z gwintem

wewnętrznym),  po  zastosowaniu  kształtek  przejściowych.  Rozprowadzenie  instalacji  wody
kryte w posadzce i ścianach, bezpośrednio do odbiorników. 

Należy przeprowadzić próby ciśnienia wykonanych instalacji, wstępną, zasadniczą i końcową na
ciśnienie w instalacji (ok. 1.0 MPa). 

− Dla  próby  wstępnej  czynność  podnoszenia  ciśnienia  wykonać  2  razy  w  okresie  30 min.
odpowiednio  co  10  min.  Po  czasie  30 min.  ciśnienie  nie  może  się  obniżyć  o  więcej  niż
0.06 MPa i nie może wystąpić żaden przeciek. 

− Próbę główną przeprowadza się po próbie wstępnej i trwa ona 2 godziny, a spadek ciśnienia
nie może być większy niż 0.02 MPa. 

Po zakończeniu próby wstępnej i głównej, należy przeprowadzić próbę końcową polegającą na
wytwarzaniu naprzemiennie co 5 min ciśnienia 1.0 i 0.1 MPa. W żadnym miejscu instalacji nie
może wystąpić nieszczelność.

Przejścia  przez  ściany  wydzielenia  pożarowego  zabezpieczyć  przeciw  ogniowo  do  klasy
pożarowej  przegrody.

-  Instalacja kanalizacji

Instalację wykonać zgodnie z instrukcją producentów rur.
Piony i podłączenia do urządzeń wykonać z rur z PVC łączonych za pomocą uszczelki wargowej,
małe średnice z rur HT/PP w kolorze białym. W dolnych częściach pionów, przed odejściem w
poziom należy wykonać rewizje.
Przewody  PVC należy  mocować  do  konstrukcji  budynku  za  pomocą  uchwytów  lub  obejm,

mocowanych  pod  kielichami.  Maksymalny  rozstaw  uchwytów  dla  przewodów  poziomych
wynosi:

Średnica zewn. [mm] 50÷110 >110

Odległości [m] 1,0 1,25

W miejscach gdzie przewód przechodzi przez strop lub ścianę  pomiędzy powierzchnią  rur,  a
otworem w przegrodzie  budowlanej  powinna  być  wolna  przestrzeń  wypełniona  materiałem
utrzymującym stale stan plastyczny.

Wyjścia  przewodów  przez  ściany  i  stropy  zewnętrzne  uszczelnić  przeciwwilgociowo,  przy
wyjściach przewodów z budynku do gruntu zastosować przejścia gazoszczelne.

Przeprowadzić próbę szczelności:
1. podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić

na szczelność w trakcie swobodnego przepływu przez nie wody
2. przewody odpływowe (poziomy) sprawdza się na szczelność, poprzez oględziny

po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem.
Przewody kanalizacyjne  z  rur  PVC-U klasy S,  połączenia  kielichowe  na  gumową  uszczelkę

wargową  montować zgodnie z instrukcją producenta.

Wszystkie prace instalacyjne należy wykonać zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL  zeszyt  7  „Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Instalacji  Wodociągowych”
wydanie:  lipiec  2003  r;  Polskich  Norm  oraz  z  zachowaniem  wszelkich  przepisów  BHP  i
instrukcji montażu producentów poszczególnych urządzeń i materiałów.



7. OPIS WENTYLACJI

Budynek posiada wentylację  mechaniczną , która  zostanie dostosowana do zmian w aranżacji
pomieszczeń. Należy wyremontować istniejące  kratki wywiewne, umieszczone w sanitariatach.
 Projektuje  się  wykonanie  nowego  kanału  wentylacyjnego,  ocynkowanego   o  wymiarach
150x150 mm podłączonego  do  istniejącego   instalacji  wywiewnej.  Kanał  ten  będzie  usuwał
powietrze  z  wc  dla  niepełnosprawnych.  W  pomieszczeniu  należy  zamontować  kratkę
wentylacyjną 125x125 , mosiężna o wykończeniu patynowanym.
W celu prawidłowego działania wentylacji projektowane drzwi do W.C. muszą mieć otwory
wentylacyjne w dolnej ich części o pow. minimum 0,022m2.
Przy przesuwaniu drzwi wejściowych do wc męskiego należy przedłużyć kanał wentylacyjny i
przesunąć kratkę wentylacyjną znajdującą się nad drzwiami  tak by znajdowała się w osi drzwi.
Instalację wykonać zgodnie z  wytycznymi zawartymi w STWiOR

8. INSTALACJA ELEKTRYCZNA ,

Istniejącą  instalacje  elektryczną  w pomieszczeniach sanitarnych,  która jest  poprowadzono n/t,
należy w całości zdemontować. Oprawy sufitowe zostaną powtórnie wykorzystane.
Rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w pomieszczeniach zostało przedstawione na rysunkach.
Urządzenia należy zasilić z istniejących obwodów. Instalacje wykonać jako podtynkową a nad
sufitami podwieszonymi należy ją prowadzić w rurkach. Instalacje oświetlenia wykonać kablem
YDY 3x1,5mm2, a instalacje zasilenia gniazd wtykowych kablem YDY 3x2,5mm2. Wszystkie
urządzenia metalowe podłączyć trwale do instalacji wyrównawczej w budynku przewodem DY6.
Gniazda i włączniki należy zamontować na wysokości 1,3m

Istniejące oprawy świetlówkowe na ścianach należy zdemontować. Oprawy sufitowe natomiast
należy poddać renowacji w następującym zakresie:
Zakres prac renowacyjnych opraw świetlnych – sufitowych obejmuje:
      - odłączenie od zasilania, 
      - demontaż wkładów z oprawy i transport do warsztatu,

  -  jednostronne  usuwanie  warstw  lakierniczych   (skrobanie  i  szlifowanie,  ewentualnie
piaskowanie) w celu odzyskania pierwotnej powierzchni metalicznej, Elementy mosiężne
należy wypolerować i zabezpieczyć lakierem bezbarwnym.     

      - mycie w benzynie ekstrakcyjnej,
      - lakierowanie lakierem podkładowym,
      - lakierowanie lakierem nawierzchniowym (pożądane lakiery akrylowe  w kolorze białym -

chemoutwardzalne, dwuskładnikowe, np. typu SIKKENS  lub INTER-LACK ), 
      - wymiana instalacji elektrycznej z wyposażeniem wkładu w  dwie świetlówki   liniowe 18 W

o barwie światła 830 - firmy Philips, z oprawką  przykręcaną  i elektronicznym układem
zapłonowym - dla zdemontowanych  wkładów typu  2 x 20 W i 2 x 30 W, 

- j.w. lecz w dwie świetlówki  2 x 36 W- dla zdemontowanych wkładów typu  

        2 x 40 W, 

- przygotowanie wkładu do stosowania ochrony przeciwporażeniowej                 dodatkowej
w układzie TNS  (wyposażenie w niezbędne elektryczne zaciski ochronne),

      - montaż wkładu w oprawie.
Nad umywalkami projektuje się zamontowanie  oprawy kinkietowych  LED, barwa 3000K klasy
min. P 44, z kloszami,  o kształcie i wymiarach określonych w załączniku.

Osprzęt  w  kolorze  białym,  wykończenie  błyszczące,  mocowanie  –  zaciskowe,  z  tworzywa



termoplastycznego, standard wykonania co najmniej jak produkty firmy Legrand seria Niloe.
W wc dla osób niepełnosprawnych należy zamontować przycisk systemu przywoławczego  , z
wbudowanym  przyciskiem resetu (dzwonek elektryczny + wskaźnik wizualny nad drzwiami do
toalety od strony korytarza).

Na korytarzu należy przesunąć kinkiety tak by były zamontowane symetrycznie po obu stronach
wejścia do klatki schodowej.
Po wykonaniu instalacji należny wykonać pomiary . 

9. INFORMACJA ODNOŚNIE INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NA

CZAS WYKONYWANYCH PRAC REMONTOWYCH.

Ze względu na obowiązującą  Instrukcję  Bezpieczeństwa Pożarowego obiektu Pałacu Kultury i
Nauki  w  Warszawie  dotyczącą  części  „A”  –  wysokościowej  oraz  powierzchni  bezpośrednio
nadzorowanej przez Zarząd Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o.,  wprowadzonej do stosowania w
dniu 2 sierpnia 2016 r. zarządzeniem wewnętrznym nr 13/2016 Prezesa Zarządu spółki  , nie jest
wymagane  opracowywanie  dodatkowych  innych   instrukcji  bezpieczeństwa  pożarowego  na
projektowane lub prowadzone prace budowlane.
Istotne  informacje  o  ochronie   p.pożarowej,  warunkach  prowadzenia  prac  niebezpiecznych
pożarowo oraz o warunkach ewakuacji zawarte są  w obowiązującej Instrukcji Bezpieczeństwa
Pożarowego strefy A PKiN i części budynku bezpośrednio nadzorowanej przez Zarząd Pałacu
Kultury i Nauki sp. z o.o.  oraz będą zawarte w  instrukcji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (BIOZ).
 
10.        INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót
przy wykonaniu remontu budynku biurowego. Informacja opracowana zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120,
poz.1126).
A. Zakres robót oraz kolejność realizacji:

1. Przygotowanie terenu budowy , wraz z  zabezpieczeniem terenu.
2. roboty demontażowe i rozbiórkowe
3. wykonanie ścian działowych
4. wykonanie instalacji
5. wykonanie okładzin i malowania
6. uporządkowanie terenu

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się następujące etapy jej realizacji:
- przygotowanie frontu robót i zabezpieczenie terenu prac
- wykonanie rozbiórek
- wykonanie instalacji 
- wykonanie prac wykończeniowych.
- wykonanie prac porządkowych

B. Określenie przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych

Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może stanowić:
- prace rozbiórkowe
- prace prowadzone przy instalacjach (prąd, itd.)
- prace związane z wykorzystaniem dźwigu



Dlatego też niezbędne jest prowadzenie robót pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy
z koniecznością przestrzegania przepisów BHP

C. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji inwestycji

Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót opisanych w
pkt. B należy do obowiązków kierownika budowy i powinno być  potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

Wszyscy  pracownicy  powinni  być  zapoznani  z  przepisami  zawartymi  w  Rozporządzeniu
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r  .  w  sprawie  bhp  przy  wykonywaniu  robót
budowlanych.

Pracownicy  do  prac  montażowych  i  instalacjnych  powinni  mieć  zaliczone  przeszkolenie  i
doświadczenie  przy  montażu  na  wcześniej  prowadzonych  budowach,  jak  również
potwierdzone uprawnienia jeżeli taki są wymagane.

Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie BHP.
D. Wskazanie środków technicznych do zapobiegania wypadkom.

1.W trakcie przygotowania  i prowadzenia prac należy postępować zgodnie obowiązującą
Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego strefy A PKiN i części budynku znajdującego się pod
zarządem firmy : Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Spółka z o.o.

2.Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zawiera : 
1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu
użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym
zagrożenia wybuchem;
2. Sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym
stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic; 
3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia; 
4. Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace
są przewidywane; 
5. Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi; 
6.  Sposoby  zaznajamiania  wykonawcy  robót   z  treścią   instrukcji  oraz  z  przepisami
przeciwpożarowymi. 

Przed  rozpoczęciem  prac  powinien  być  opracowany  Plan  BIOZ,  zgodnie  z  wytycznymi
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120,
poz.1126).

Plan BIOZ powinien zawierać :
- określenie sprzętu i  zabezpieczeń  indywidualnych pracowników pracujących  przy pracach

niebezpiecznych
−informacje  dotyczące  rozmieszczenia  środków p.  pożarowych  ,  oraz  informacje  dotyczące

adresu  właściwego  terenowego  Nadzoru  Budowlanego,  Służby Zdrowia,  Policji  ,  a  także
zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.

−Plan powinien być  zgodny z  zgodny obowiązującą  Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
strefy A PkiN.

E. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z

wykonywania robót budowlanych.

-  rusztowania  powinny być  systemowe,  posiadające  atest,  montowane  zgodnie  z  instrukcją
producenta i sprawdzone przed rozpoczęciem na nich prac.

- stosować  robocze wyposażenie ochronne (odzież,rękawice, kaski, okulary ochronne, osłony
spawalnicze itd.)

- na tablicy budowy należy umieścić numery telefonów do Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia



Ratunkowego
-  na  terenie  budowy należy umieścić  w miejscu  łatwo dostępnym i  oznakowanym  miejscu

apteczkę z podstawowymi środkami i lekami
-  Telefon  komórkowy  umieścić  w  pomieszczeniu  socjalnym  oznaczonym  na  planie  terenu

budowy
- wykonać daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dźwigu
- Wykonać skarpy zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi
−wyznaczyć na placu budowy za pomocą tablic informacyjnych drogę ewakuacyjną i zaznaczyć

na planie.

11. UWAGI KOŃCOWE

11.1 Prace  należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, a wszelkie zmiany muszą
uzyskać zgodę projektanta.
11.2 Z niniejszą dokumentacją musi się zapoznać Wykonawca Robót i Inspektor Nadzoru
Budowlanego
11.3 Całość prac należy wykonać zgodnie z normami i przepisami pod kontrolą uprawnionych
osób.
11.4 Wszystkie materiały i montowane wyposażenie techniczne musi posiadać niezbędne
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodne z polskimi normami i wymagane atesty higieniczne.
11.5 Po zakończeniu etapów prac należy przeprowadzić niezbędne próby i pomiary.
11.6 Prace podlegające zakryciu należy zgłaszać do odbioru.
11.7 Podczas prac należy sporządzić dokumentację powykonawczą i opracować protokoły
zdawczo - odbiorcze
11.8 Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP

UWAGA: Wskazania  w  dokumentacji  technicznej  oraz  w specyfikacji  technicznej  z  nazwy
zastosowanych  urządzeń,  znaków  towarowych,  patentów,  materiałów  lub  ich  pochodzenia
należy  rozumieć  jako  spełnienie  wymaganych  parametrów  technicznych,  standardów

jakościowych lub lepszych.  Oznacza to,  że zgodnie z  art.  29  pkt.3 ustawy Prawo zamówień
publicznych Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie materiałów lub

urządzeń. W takim przypadku wszelkie zmiany należy uzgodnić z Projektantem i Inwestorem .
Wszelkie  niezbędne  uzgodnienia  z  autorem  dokumentacji,  potwierdzające  równoważność
oferowanych  urządzeń  i  materiałów  w  stosunku  do  wskazanych  w  projekcie,  koszty
opracowania  zamiennej  dokumentacji  projektowej  i  dodatkowego  wykonawstwa   ponosi
Wykonawcy. 



OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art.  20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane - tekst  jednolity (Dz. U. 2010 nr 243 poz.
1623)- tekst jednolity  : 

oświadczam

że projekt    budowlany remontu łazienki  męskiej  na poziomie  1   kondygnacji  w Teatrze
Studio, budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

inwestor : Zarząd Pałacu  Kultury i Nauki Spółka z o.o. 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wiedzy technicznej , 

Projektował  : 
mgr. inż. arch. Piotr Krawiec
             upr. bud. MA/062/13
       
instalacje sanitarne:
inż. Leszek Klinder
             nr upr. AB-II-1 2760/63
 

instalacje elektryczne:
mgr inż. Mirosław Ośko
             nr upr. MAZ/0169/POWE/07
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