
 

 

 

 

 
 
TEMAT: 

 
Projekt remontu pomieszcze ń biurowych, sali wykładowej i w ęzła sanitarnego na 

parterze w budynku nr 9 na terenie  Akademii Maryna rki Wojennej w Gdyni.  

 
 
ADRES: 

ul. inż. Śmidowicza 69 
81-127 Gdynia 

Kategoria obiektu budowlanego - XII 
działka nr 1622 i 2098 obręb 21 

 
INWESTOR: 

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ  
im. BOHATERÓW WESTERPLATTE 

ul. Śmidowicza 69 
81-127 Gdynia 

tel. (058) 626-25-37 
www.amw.gdynia.pl 

 
STADIUM: 
PROJEKT BUDOWLANY  
 
EGZEMPLARZ:                                                                                                                
EGZ.         
 
BRANŻA:  
ARCHITEKTURA  
 
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 

 

 
 

 
PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI INWESTYCJI  

ALLPLAN Sp. z o.o. 
ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz 

tel. +48 52 348 84 10, fax +48 52 348 84 11 
 

 
PROJEKTANT:                                                                                                                   SPRAWDZAJĄCY: 

mgr inż. arch. Maciej Płotkowiak 
 
169/Sz/90 

 

 
mgr inż. arch. Wiktoria Peć 

 
W/01/2012 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

MARZEC 2016 r.  



 
 
 

 

2 

Spis tre ści 

1. Informacje ogólne ................................. ......................................................................... 4 

1.1 Przedmiot i zakres opracowania .............................................................................. 4 
1.2 Inwestor ................................................................................................................... 4 
1.3 Podstawa opracowania ........................................................................................... 4 

2. Stan istniej ący ................................................ ................................................................ 5 

2.1 Ocena stanu technicznego istniejącego budynku. ................................................... 6 
2.2 Zapotrzebowanie energetyczne i na poszczególne media ...................................... 7 

3. Oddziaływanie, forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, wpływ na 

środowisko, sposób jego dostosowania do krajobrazu i  otaczaj ącej zabudowy. ....... 8 

4.  Układ konstrukcyjny obiektu ................... .................................................................... 8 

5. Analiza mo żliwo ści racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych sys temów 

alternatywnych zaopatrzenia w energi ę i ciepło ......................................... .................... 8 

6. Dostępność dla osób niepełnosprawnych ....................... ........................................... 9 

7. Stan projektowany .............................. ........................................................................... 9 

7.1 Posadzki ................................................................................................................ 10 
7.2 Ściany .................................................................................................................... 11 
7.3 Sufity ..................................................................................................................... 12 
7.4  Elementy białego montażu i wyposażenie łazienek .............................................. 12 
7.5 Stolarka ................................................................................................................. 12 
7.6 Izolacje .................................................................................................................. 14 
7.7 Instalacje ............................................................................................................... 14 
7.8 Klasyfikacja pożarowa ........................................................................................... 15 
7.9 Charakterystyka energetyczna części budynku ..................................................... 17 

8. Informacja dotycz ąca Bezpiecze ństwa i Ochrony Zdrowia ............................ .......... 20 

8.1. Charakterystyka obszaru objętego realizacją prac ............................................... 20 
8.2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego ......................................................... 20 
8.3. Kolejność wykonywania robót............................................................................... 21 
8.4. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

 szczególnie niebezpiecznych 21 
8.5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych ............................ 21 
8.5.1 Zapobieganie niebezpieczeństwom ............................................................. 21 
8.5.2 Ograniczenie zagrożenia wynikającego z możliwości spadania przedmiotów 
z wysokości............................................................................................................23 
8.5.3 Wskazania dot. przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji  
robót budowlanych: ............................................................................................... 23 

8.6 Uwagi końcowe: .................................................................................................... 23 
8.7 Podstawa prawna opracowania ............................................................................. 23 

 

 

 
 



 
 
 

 

3 

Spis rysunków 

Inwentaryzacja: 

B9/I-01 Rzut budowlany   1:50 

B9/I-02  Instalacje elektr. i teletech.  1:50 

B9/I-03 Instalacje wod-kan   1:50 

B9/I-04 Przekroje A-A, B-B   1:50 

Projekt: 

B9/P-00  Plan sytuacyjny poglądowy 1:1000 

B9/P-01 Rzut architektury   1:50 

B9/P-02 Rzut sufitów podwieszanych 1:50 

B9/P-03 Rzut posadzek i kolorystyki 1:50 

B9/P-04 Przekroje A-A, B-B   1:50 

B9/P-05 Zestawienie stolarki drzwiowej 1:50 

B9/P-06 Zestawienie stolarki okiennej 1:50 

B9/P-07 Schemat strefy pożarowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

4 

1. INFORMACJE OGÓLNE.  

1.1 Przedmiot i zakres opracowania 
 Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń biurowych, sali wykładowej       

i węzła sanitarnego na parterze budynku nr 9 na terenie Akademii Marynarki Wojennej 

w Gdyni. Budynek ten należy do kompleksu obiektów Akademii Marynarki Wojennej       

i pełni funkcję edukacyjną / szkoleniową. Obiekt zlokalizowany jest na działce nr ew. 

1622 i 2098 obręb 21, przy ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia. 

 Budynek nr 9 wraz z pozostałymi obiektami historycznymi i obszarem na którym się 

znajdują, wpisany jest do rejestru zabytków województwa pomorskiego, Gdynia             

- Oksywie Rondo Bitwy pod Oliwą 1 Arciszewskich 25, 26, 27, 29, 30 Śmidowicza 69, 

71B Grudzińskiego 4,8, pod numerem 1859 z dnia 22.02.2010. 

 Budynek nr 9 jest własnością Skarbu Państwa, a użytkownikiem wieczystym jest 

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, która jednocześnie 

jest zarządcą obiektu. 

 W zakres planowanych robót wchodzi remont wszystkich pomieszczeń objętych 

opracowaniem, w tym sanitariatów zlokalizowanych na parterze w skrzydle budynku nr 

9. Planowana jest wymiana wszystkich okien skrzynkowych na jednoramowe, demontaż 

krat okiennych, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana posadzek, wentylacja 

mechaniczna i grawitacyjna. Wymianie ulegną wszystkie instalacje wewnętrzne. 

Planowane prace budowlane nie zakładają i nie powodują zmiany sposobu 

użytkowania, funkcji ani przeznaczenia pomieszczeń. 

1.2 Inwestor 
Inwestorem jest Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia. 

1.3 Podstawa opracowania 
• Umowa z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni.  

• Uzgodnienia z inwestorem przyjętych rozwiązań projektowych, na etapie 

opracowania. 

• Ekspertyza techniczna w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego z 

dnia 23.10.2013 

• Opinia rzeczoznawcy pożarowego 

• Wytyczne konserwatorskie p. dr Katarzyny Dareckiej dla stolarki okiennej 

• Wytyczne Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
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• Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie 

prac budowlanych 

• Wykonana inwentaryzacja budowlana w zakresie niezbędnym do wykonania 

projektu. 

• Inwentaryzacja kominiarska 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 

2013r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz.U. 2014 poz. 1446). 

 

2. STAN ISTNIEJĄCY 

 
 Budynek zaliczony jest do grupy budynków średniowysokich (SW), wysokość          

- 22,5m do kalenicy dachu oraz 18m do górnej krawędzi stropu nad ostatnią 

kondygnacją użytkową. Jest to obiekt murowany z cegły w technologii tradycyjnej. 

Obiekt zalicza się do XII kategorii obiektów budowlanych. 

Zestawienie powierzchni :  

- powierzchnia zabudowy budynku wynosi 1,579 m2,  

- powierzchnia całkowita 4,543 m2,  

- powierzchnia użytkowa 3,303 m2,  

- kubatura 21,052 m2.  

 Przedmiotowy budynek jest podpiwniczony i składa się z trzech kondygnacji 

nadziemnych oraz poddasza użytkowego nad częścią środkową budynku. Obiekt 

pokryty jest dachem skośnym, wielospadowym o konstrukcji drewnianej, kryty 

dachówką ceramiczną. 

 Wejście główne do budynku znajduję się od strony dziedzińca wewnętrznego. 

Budynek posiada dwie klatki schodowe zlokalizowane przy skrzydłach obiektu, łączą 

one poszczególne kondygnacje, wraz z poddaszem i piwnicą. 

 Pomieszczenia objęte opracowaniem pełnią funkcje biurowe i dydaktyczne              

z zapleczem sanitarnym. Ściany zewnętrzne, wewnętrzne nośne i niektóre działowe, 

wykonane w tradycyjnej technologii murowane z cegły, pozostałe ściany działowe 

wykonane z płyt gk.                                                                                                          
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 W pomieszczeniach biurowych oraz w holu / komunikacji został wykonany sufit 

podwieszany z wbudowanymi oprawami. W pomieszczeniu biurowym (nr. 0.08) jest 

podłoga podniesiona (wys. 10 cm), wmontowane jest okno w ścianę oddzielającą 

pomieszczenie od komunikacji.  

 Stolarka okienna we wszystkich pomieszczeniach - okna skrzynkowe drewniane, 

parapety malowane są na biało, wewnętrzne wykonane są z blachy stalowej o grubości 

3mm, zewnętrzne z blachy o grubości ok. 1mm. We wszystkich pomieszczeniach 

znajduje się stolarka drzwiowa drewniana w ościeżnicy stalowej. 

 Ściany wykończone są tynkiem cementowo-wapiennym, malowane farbami.          

W pomieszczeniach gdzie występują umywalki, wykonane są fartuchy ceramiczne do 

wysokości ok. 155cm. W sanitariacie damskim wykonany jest na ścianie z umywalką 

fartuch ceramiczny do wysokości ok. 155cm.  

Posadzki w pomieszczeniach biurowych, magazynie i pom. porządkowym pokryte są 

wykładziną dywanową ułożoną na parkiecie, w pom. 0.05 i 0.06 położony jest parkiet.      

W komunikacji i w sali wykładowej na podłodze znajduje się wykładzina homogeniczna, 

natomiast w sanitariatach i komunikacji (pom. 0.14) na posadzce położona jest terakota. 

 Instalacje w pomieszczeniach objętych opracowaniem : 

• instalacja wody zimnej 

• instalacja kanalizacji sanitarnych 

• instalacja elektryczna, komputerowa 

• instalacja wentylacji grawitacyjnej - nie we wszystkich pomieszczeniach 

• instalacja hydrantowa - w budynku,  

• instalacja c.o. - z węzła cieplnego w sąsiednim budynku 

• instalacja ppoż, oświetlenie ewakuacyjne, awaryjne - brak 

• instalacja gazowa - brak 

 

2.1 Ocena stanu technicznego istniej ącego budynku.  

 

 Przedmiotowy budynek  należy do kompleksu obiektów Akademii Marynarki 

Wojennej i pełni funkcję edukacyjną / szkoleniową. Obiekt zlokalizowany jest na działce 

nr ew. 1622 i 2098 obręb 21, przy ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia. 

Obiekt  jest całkowicie podpiwniczony i składa się z trzech kondygnacji nadziemnych 

oraz poddasza użytkowego nad częścią środkową budynku. Całość obiektu pokryta jest 
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dachem skośnym, wielospadowym w konstrukcji drewnianej, pokrytej dachówką 

ceramiczną. 

Budynek został zrealizowany 1936r. w technologii tradycyjnej,w oparciu o mieszany  

układ ścian nośnych. 

 Obciążenia poziome od wiatru  przenoszone są przez  ściany konstrukcyjne. 

• ławy fundamentowe - żelbetowe, 

• ściany piwnic - murowane z cegły pełnej 

• ściany nadziemia– murowane z cegły pełnej 

• ścianki działowe – murowane z cegły dziurawki lub z płyt gipsowo-kartonowych na 

stelażu z profili zimnogiętych 

• stropy– gęstożebrowe typu Kleina 

• dach stromy - konstrukcja drewniana, wiązary  płatwiowo-kleszczowe 

• pokrycie dachu- dachówka cementowa 

 W trakcie przeglądu zasadniczych elementów konstrukcyjnych budynku                 

nie stwierdzono rys i pęknięć wskazujących na przeciążenie lub nierównomierne 

osiadanie. 

Na podstawie wizji lokalnej  i po  przeanalizowaniu dostępnych materiałów stwierdza 

się, że budynek ten użytkowany zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem, bez 

zasadniczych zmian funkcjonalnych, powodujących zmiany w konstrukcji budynku. 

 Obecnie projektowany remont nie  narusza istniejącej konstrukcji budynku              

za wyjątkiem rozbiórki części ścianek działowych i zaprojektowaniu nowych w lekkiej, 

systemowej zabudowie z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu z profili zimnogiętych. 

 

Ocenia si ę stan techniczny budynku jako dobry nie powoduj ący zagro żenia  dla 

użytkowników tego obiektu ani obni żenia jego przydatno ści do u żytkowania po 

planowanym remoncie. 

2.2 Zapotrzebowanie energetyczne i na poszczególne media  
 Opracowywane pomieszczenia posiadają wszystkie niezbędne podłączenia 

instalacji technicznych. Planowana inwestycja zmienia tylko dotychczasowy poziom 

zapotrzebowania na energię elektryczną, pozostałe media zostają bez zmian. W 

ramach realizowanych potrzeb na media wykorzystuje się : 

 - energię elektryczną 

 - instalację teletechniczną  

 - Instalację wodociągową i kanalizacyjną 
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3.  ODDZIAŁYWANIE, FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA  OBIEKTU 

BUDOWLANEGO, WPŁYW NA ŚRODOWISKO, SPOSÓB JEGO DOSTOSOWANIA DO 

KRAJOBRAZU I OTACZAJ ĄCEJ ZABUDOWY.  

 Obszar oddziaływania obiektu jest na działkę o nr 1622  i  nr 2098. Budynek                

nie wywołuje negatywnego wpływu na środowisko, ani nie stwarza zagrożenia dla 

zdrowia  i higieny użytkowników i ich otoczenia. Planowana inwestycja nie zmienia 

dotychczasowej formy architektonicznej i funkcji obiektu budowlanego. 

 

4.  UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU.  

 Projekt nie przewiduje zmiany rozwiązań w zakresie podstawowych układów 

konstrukcji budynku. 

Obiekt nie wymaga zabezpieczeń przed wpływem eksploatacji górniczej. 

Kategoria geotechniczna obiektu - nie dotyczy. 

 

5. ANALIZA MO ŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA      

    WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPA TRZENIA              

    W ENERGIĘ I CIEPŁO. 

 

 Na podstawie §11 ust.2 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu        

i formy projektu budowlanego mówiącego o analizie możliwości, wysokoefektywnych 

systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, stwierdzono, iż 

wykorzystanie innych źródeł energii niż istniejące w budynku, przy obecnych 

możliwościach technicznych, charakteryzuje się dużymi nakładami inwestycyjnymi w 

celu wykonania ich. Inwestor dysponuje jednakowym, dostępnym źródłem energii dla 

całego kompleksu Akademii.  W przypadku projektowanego remontu, części 

pomieszczeń na poziomie parteru, nie ma argumentów ekonomicznych 

przemawiających za zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Zastosowanie ich 

byłoby niezasadne. 
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6. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

  
 Zakres opracowania, nie przewiduje dostosowania dla osób niepełnosprawnych. 
 
7. STAN PROJEKTOWANY  

W związku z remontem pomieszczeń, projektowany jest zakres prac : 

• wyburzenia ścian działowych 

• wykonanie nowych ścianek działowych z GK 

• wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w sali wykładowej 

• wymiana instalacji c.o. (grzejniki wraz z gałązkami grzejnikowymi) 

• wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej (wraz z urządzeniami sanitarnymi) 

• wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych 

• wymiana i wypoziomowanie posadzek 

• naprawa tynków w miejscach uszkodzonych, malowanie 

• wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi 

• demontaż krat okiennych 

• wymiana stolarki drzwiowej 

• wykonanie prac wykończeniowych, malowanie ścian, wykonanie okładzin 

ceramicznych, montaż odbojników na ścianach w sali wykładowej, montaż 

odbojników drzwiowych (dla drzwi otwieranych na ścianę) i kątowników 

zabezpieczających narożniki, listew dylatacyjnych (przejściowych - przy zmianie 

materiału posadzki oraz dylatacji związanych z wielkością powierzchni posadzki 

lub istniejącymi dylatacjami konstrukcji); montaż cokołów, montaż sufitów 

podwieszanych, montaż posadzek.   

Zestawienie powierzchni : 

- powierzchnia użytkowa objęta zakresem opracowania wynosi 200,92m2.  

- kubatura części budynku objętej projektem wynosi ~ 715,28 m³ .  

W części objętej opracowaniem wydzielone są pomieszczenia : 

0.01  Zaplecze sali wykładowej      6,53 m2 

0.02 Pomieszczenie pomocnicze     8,89 m2 

0.03 Sala wykładowa     74,06 m2 

0.04 Pomieszczenie biurowe      9,93 m2 

0.04a Komunikacja        4,14 m2 
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0.05 Pomieszczenie biurowe    14,51 m2 

0.06  Pomieszczenie biurowe    15,60 m2 

0.07 Komunikacja      27,03 m2 

0.08 Pomieszczenie biurowe    10,48 m2 

0.09 Pomieszczenie biurowe    10,39 m2 

0.10 WC         2,87 m2 

0.10a Przedsionek wc       2,35 m2 

0.11 WC         2,72 m2 

0.12  Przedsionek wc       3,49 m2 

0.13 Komunikacja        2,75 m2 

0.14 Komunikacja        5,18 m2 

  Łącznie    200,92 m2 

Projekt zakłada użytkowanie pomieszczeń biurowych po dwie osoby na pokój, 

natomiast w sali wykładowej przewiduje się 24 osoby. 

7.1 Posadzki  

 W zależności od przeznaczenia pomieszczenia przewiduje się różne rodzaje 

wykończenia posadzki. Posadzki gresowe (płytki 30x30 cm)  projektuje się w 

pomieszczeniach sanitarnych. Posadzki wykończone wykładziną homogeniczną 

przewiduje się w komunikacji i sali wykładowej, natomiast w pomieszczeniach 

biurowych zaprojektowana została wykładzina dywanowa. Płytki gresowe oraz 

wykładzinę homogeniczną należy zastosować antypoślizgowe w klasie R9. Kolorystykę 

materiałów wykończeniowych posadzek należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie 

wykonawstwa. 

Posadzkę we wszystkich pomieszczeniach po zdjęciu wierzchniej warstwy należy 

oczyścić. Podłoża w przypadku nierówności lub uszkodzenia należy wyrównać wylewką 

samopoziomującą następnie zagruntować w pomieszczeniach sali wykładowej i 

przyległych (0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05 i 0.06). Materiał wykończeniowy stosowany na 

posadzkę wyprowadzić na ścianę na wysokość 10 cm.  

 Wykończenia posadzek według projektu architektury rys. B9/P-03. 
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7.2 Ściany  
 

W miejscach uszkodzenia tynku ściany należy oczyścić, uzupełnić ubytki tynkiem 

cementowo – wapiennym. Przewiduje się pokrycie ścian powłokami malarskimi              

z wykorzystaniem farb lateksowych. 

W sali wykładowej na wysokości 65 cm od poziomu wykończonej posadzki należy 

zamontować pas odbojnic płaskich elastycznych o szerokości 22 cm, klejonych do 

ściany. Kolorystykę elementów zabezpieczenia ścian należy zweryfikować na etapie 

wyposażania budynku i uzgodnić z Zamawiającym. 

W pomieszczeniach 0.01, 0.05 i 0.09 w których projektuje się umywalki z szafkami 

podumywalkowymi, należy wykonać fartuchy ceramiczne (płytki o wymiarach 20x20) na 

wysokość min. 160 cm od wykończonej posadzki. 

Projektowane ściany działowe wydzielające pomieszczenia z sali wykładowej 

projektuje się w konstrukcji lekkiej o grubości 15 cm (2x płyta gk, ruszt aluminiowy                  

z profili zimnogiętych 100 mm w rozstawie co 60 cm, wypełnienie wełną mineralną       

100 mm).  

W pomieszczeniach sanitarnych projektuje się płytki ceramiczne o wymiarach 

20x20 do wysokości 200cm. W sanitariatach należy zastosować folię w płynie na 

posadzkę i ściany istniejące z wywinięciem na wysokość 10 cm.  W sanitariatach 

projektuje się ściany działowe w konstrukcji lekkiej o grubości 10 cm (2x płyta gkbi/h2 

do pomieszczeń mokrych, ruszt aluminiowy z profili zimnogiętych 50 mm w rozstawie co 

60 cm, wypełnienie wełną mineralną 50 mm). Nad umywalkami należy zamontować 

lustra o wymiarach 80x80 cm dopasowane wymiarami do płytek ściennych. Lustra 

montowane na wysokości 110 cm od poziomu wykończonej powierzchni podłogi, 

mocować do ściany nad umywalkami za pomocą kleju (w osi umywalek). Spoiny wokół 

lustra wykonać masą akrylową / sylikonem w kolorze dobranym do płytek. 

Ścianę kabiny w pomieszczeniu 0.11 projektuje się z wykorzystaniem laminatu HPL 

(grubość płyty HPL 12 mm, płyty montowane są na podporach dystansowych, na 

wysokości 15 cm nad poziomem wykończonej posadzki, wysokość ścianki 203 cm). 

Skrzydło drzwi kabiny projektuje się jako otwierane na zewnątrz, wyposażone               

w 2 zawiasy oraz zamek typu WC ze stałą gałką. Wykończenie płyt powinno być 

dwustronne i  umożliwiać częste mycie. 

Projektowane zamurowania otworów wykonać z takiego samego materiału jak 

ściana istniejąca. 
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Kolorystykę materiałów wykończeniowych należy uzgodnić z Zamawiającym           

na etapie wykonawczym. 

7.3 Sufity  
 

We wszystkich pomieszczeniach projektuje się sufity podwieszane - w sanitariatach 

sufit z płyt gk do pomieszczeń mokrych, w pozostałych pomieszczeniach sufit 

modułowy 60x60, w konstrukcji opartej na profilu T24. Płyty sufitu modułowego winny 

być wykonane ze sprasowanej skalnej wełny mineralnej. Klasa materiałowa sufitów pod 

względem ochrony ppoż. – A1 wg EN 13501-1. Wszystkie sufity systemowe muszą 

umożliwiać ewentualny demontaż. W zakresie odporności na wilgoć i stabilności 

wymiarowej płyty powinny być stabilne wymiarowo nawet do 100 % wilgotności 

względnej powietrza. 

Sufity projektuje się w kolorze białym, żądany współczynnik rozproszenia światła 

odbitego powinien wynosić nie mniej niż 85 %.  

7.4  Elementy białego monta żu i wyposa żenie łazienek   
 

W łazienkach należy zastosować akcesoria łazienkowe: dozownik mydła, wieszak 

w każdej kabinie. Należy przewidzieć także podajniki do ręczników papierowych, 

podajniki papieru toaletowego i kosze na odpady. Wszystkie wskazane akcesoria 

muszą być wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.  

Planuje się wymianę sanitariatów na nowe. Umywalki należy montować                

na wysokości 85 cm, pisuar na wysokości 85 cm do górnej krawędzi.                            

W pomieszczeniach 0.01, 0.05 i 0.09  umywalki należy wymienić na nowe wbudowane 

w szafki podumywalkowe, montowane na wysokości 80 cm, z przepływowym 

podumywalkowym podgrzewaczem wody. Do umywalek zamontować baterie stojące z 

podwyższonym korpusem, przed zamówieniem uzgodnić asortyment z Zamawiającym. 

7.5 Stolarka  

W pomieszczeniu 0.05 projektuje się wybicie nowego otworu drzwiowego,               

w miejscu zamurowanych drzwi. Projekt zakłada wykorzystanie istniejącego nadproża.          

W przypadku wystąpienia konieczności wymiany lub braku nadproża projektuje się 

nadproże z dwóch kątowników stalowych 90x60x8 o długości 140 cm na wysokości 210 

cm od poziomu posadzki. 
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Drzwi do pomieszczeń biurowych i sali wykładowej wymienić na drewniane pełne             

z prasowanej płyty wiórowej, rama skrzydła z drewna egzotycznego, pokryta płytą MDF 

2x3 mm, powierzchnia drzwi i ościeżnic laminowana okleiną HPL o podwyższonej 

odporności na ścieranie i działanie środków czystości, ościeżnice drewniane 

regulowane obejmujące, wkładki z kompletem 6 kluczy.  

Drzwi w pomieszczeniach sanitarnych powinny być wyposażone w samozamykacz, 

natomiast do pomieszczeń WC 0.10 i 0.11 powinny także posiadać zamki łazienkowe. 

Drzwi w ściance lekkiej na stelażu aluminiowym  w pom. 0.11 wyposażyć w zamek 

łazienkowy ze stałą gałką. Wszystkie drzwi w sanitariatach (oprócz drzwi w lekkiej 

ściance HPL) powinny posiadać kratki wentylacyjne. 

Stolarka okienna - projektuje się wymienię wszystkich okien na jednoramowe z szybą 

termoizolacyjną (w nawiązaniu do zaleceń konserwatora - stolarkę wymienić na wzór 

istniejącej z szybą zespoloną, listwa dystansowa w kolorze białym, nawietrzniki w dolnej 

krawędzi drewnianego frezowanego okapnika), należy zdemontować kraty okienne. 

Parapety wewnętrzne (z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych 0.11 i 0.12) projektuje 

się z konglomeratu w kolorze białym, natomiast parapety zewnętrzne projektowane       

są z blachy w kolorze białym. Skrzydło okna / naświetle górne należy wykonać jako 

uchylne z poziomu podłogi. 

W pomieszczeniu sanitarnym 0.10 okno do wysokości drugiej szczebliny należy 

okleić folią mleczną. 

W pomieszczeniach 0.01 - zaplecze sali wykładowej, 0.02 - pomieszczenie 

pomocnicze oraz w pomieszczeniach biurowych (0.04, 0.05, 0.06, 0.08, 0.09) okna 

winny być wyposażone w nawietrzaki okienne wg. wytycznych projektu wentylacji. 

 Uwagi:  

- szerokość otworu w świetle ościeżnicy drzwi podana na rzucie nie może być 

pomniejszona przez grubość otwartego skrzydła drzwiowego 

- w drzwiach i w oknach projektuje się elementy wentylacji (kratki transferowe, 

nawietrzaki okienne) zgodnie z rysunkami rzutów oraz projektem wentylacji 

- wszystkie zabezpieczenia drzwi i okien, w tym rodzaje klamek, pochwytów, 

zamków, kolorystyki uzgodnić z Zamawiającym. 
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7.6 Izolacje  
 

• akustyczne - wełna mineralna 100 mm w ścianie w sali wykładowej i 50 mm w    

    ściankach wc, 

• przeciwwodne - w pomieszczeniach mokrych wykonać izolację folią w płynie na 

podłodze z wywinięciem 10 cm na ściany istniejące. 

7.7 Instalacje  

• instalacja wody - wymiana instalacji, dla ciepłej wody projektuje się podumywalkowy 

przepływowy podgrzewacz wody, 

• instalacja kanalizacji sanitarnej - wymiana instalacji  

• instalacja c.o. - wymiana instalacji c.o. (grzejniki wraz z gałązkami grzejnikowymi) 

• instalacja elektryczna - wymiana instalacji 

• instalacja niskoprądowa - projektuje się instalację komputerową oraz nagłośnienie 

w sali wykładowej,  

• instalacja wentylacji mechanicznej - projektuje się wentylację mechaniczną w sali 

wykładowej – wg projektu wentylacji 

• instalacja wentylacji grawitacyjnej - w pomieszczeniach biurowych oraz sanitarnych 

projektuje się wspomaganie wentylacji grawitacyjnej poprzez wentylatory kanałowe 

- dla pomieszczenia zaplecza sali wykładowej i pomieszczenia pomocniczego 

zakłada się wykorzystanie istniejących kanałów grawitacyjnych po ich udrożnieniu  

- w pomieszczeniach biurowych, zaplecza sali wykładowej oraz pomieszczenia 

pomocniczego nawiew powietrza zapewniony będzie poprzez zastosowanie 

nawietrzaków okiennych umieszczonych w ramie okna  

- konieczne jest, aby skrzydła drzwiowe do pomieszczeń sanitarnych posiadały 

kratki transferowe. 

W pomieszczeniu sali wykładowej projektuje się wentylację mechaniczną. Czerpnia 

i wyrzutnia powietrza zlokalizowane będą w ścianie szczytowej budynku: czerpnia - 

pomieszczenie 0.01 zaplecze sali wykładowej, wyrzutnia powietrza  - pomieszczenie 

0.02 pomieszczenie pomocnicze.  

W sali wykładowej projekt przewiduje zamontowanie tablicy interaktywnej                

z możliwością pisania mazakami oraz podwieszonego do stropu ekranu do rzutnika 

sterowanego elektrycznie z pilota i ręcznie. 
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Uwagi:   

Otwory w ścianie szczytowej pod przeprowadzenie kanałów wentylacji 

mechanicznej należy wykonać od zewnątrz. 

7.8 Klasyfikacja po żarowa  

Klasyfikację pożarową określono na podstawie Ekspertyzy Technicznej                       

z dn. 23.10.2013r. w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla budynku 

szkoleniowego nr 9 i budynku biurowego nr 500, Akademii Marynarki Wojennej                   

w Gdyni, sporządzonej przez dr inż. arch. Jerzego Kaczorowskiego i inż. Tadeusza 

Kuchcińskiego. Budynek, w którym znajduje się obszar objęty opracowaniem 

klasyfikowany jest  jako budynek średniowysoki SW. 

Akademia Marynarki Wojennej posiada projekt dostosowania obiektu do przepisów 

pożarowych, w którym zawarto rozwiązania zastępcze według ekspertyzy technicznej 

dla całego obiektu. Zamawiający zapewnia, iż będzie wykonywał w/w projekt                

w najbliższym czasie. Pomieszczenia objęte niniejszym opracowaniem, zawarte są         

w w/w projekcie ochrony przeciwpożarowej dla całego budynku. 

 W zakresie ochrony ppoż należy zastosować się do wytycznych zawartych w 

projekcie zabezpieczeń ppoż dla całego budynku. 

Powierzchnia, wysoko ść, kubatura  

- Pomieszczenia remontowana – 200,92m2 

- Kubatura części budynku objętej projektem wynosi ~ 715,28 m³   

- Budynek średniowysoki (SW) wysokość - 22,5m do kalenicy dachu, 18m do górnej 

krawędzi stropu nad ostatnią kondygnacją użytkową 

 

 Podział obiektu na strefy po żarowe 

Aktualnie budynek nr 9 wraz z obiektem nr 7, 500 oraz 10 znajduje się w jednej strefie 

pożarowej.  

Gęstość obci ążenia ogniowego 

Dla obszaru objętego opracowaniem nie ustala się gęstości obciążenia ogniowego.  
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Kategoria zagro żenia ludzi 

Część biurowo-edukacyjna jest zaliczona do kategorii  ZLIII  zagrożenia ludzi. 

Ocena zagro żenia wybuchem pomieszcze ń oraz przestrzeni 

zewnętrznych 

W obiekcie nie występują pomieszczenia i strefy zagrożenia wybuchem.  

Klasa odporno ści po żarowej 

Wymagana  klasa odporności pożarowej - „B”, dla której wymagania dla przegród 

budowlanych przedstawiają się następująco : 

Główna konstrukcja nośna  R120 Konstrukcja ścian nośnych z cegły pełnej o 

       grubości 38 lub 60 cm 

Strop      REI60 Stropy gęstożebrowe typu Kleina   

Ściany zewnętrzne   EI60 Konstrukcja ścian zewnętrznych z cegły 

       pełnej o grubości 38 i 60 cm 

Ściany wewnętrzne   EI30 Ściany wewnętrzne z cegły dziurawki lub z 

       cegły pełnej o grubości 10, 12, 24, 45 cm 

Konstrukcja dachu   R30 Konstrukcja dachu drewniana 

Pokrycie dachu    RE30 Dachówka ceramiczna na łatach   

       drewnianych, zabezpieczenie folią  

       paroizolacyjną 

Konstrukcja biegu schodów  R60 Schody betonowe monolityczne 

Wnętrza 

  Na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji stosowanie 

materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. Wykończenie 

posadzek powinno charakteryzować się co najmniej trudno zapalnością. Stosowanie 

do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu 

termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące jest zabronione.  

  Wszystkie elementy wyposażenia wnętrz będą wykonane z materiałów 

niepalnych i trudno zapalnych, spełniające wymagania Polskich Norm w tym zakresie. 

Sufity podwieszane winny być wykonane z materiałów niepalnych, nie odpadających         

i nie kapiących pod wpływem ognia. 
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Gaśnice   

  W obrębie projektowanego obszaru należy umieścić podręczny sprzęt 

gaśniczy, tj. dwie gaśnice proszkowe po 6kg. Miejsce ustawienia gaśnic oznakować  

znakiem bezpieczeństwa „gaśnica”.  

  Warunki ewakuacji 

Z pomieszczeń objętych opracowaniem zapewnione są dwie drogi ewakuacyjne, jedna 

do wyjścia głównego na parterze, druga natomiast przez budynek 500 na zewnątrz. 

Drogi ewakuacyjne są o długościach zgodnych z wymaganiami.  

  Oznakowanie 

Opracowywane pomieszczenia należy oznakować znakami bezpieczeństwa i 

ewakuacji zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami. 

  Drogi po żarowe 

Według stanu obecnego. 

7.9 Charakterystyka energetyczna cz ęści budynku  

 

 Opracowana zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury                 

I Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki 

energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki 

energetycznej. 

 

Geometria 

Powierzchnia użytkowa mieszkalna 0 m2 

Powierzchnia użytkowa niemieszkalna ogrzewana 200,92 m2 

Liczba użytkowników ogrzewanej części budynku ok. 34  

 

Przestrzeń ogrzewana wentylowana 

200,92 m2 powierzchni 

715,28  m3 kubatury 
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Zawartość 

Powierzchnia przegród zewnętrznych (A) 210,04 m2 

Kubatura ogrzewana (Ve) 715,28 m3 

Wskaźnik zawartości (A/Ve) 0,29 1/m 

 

Przegrody 

Właściwości cieplne przegród zewnętrznych. 

Ze względu na brak zmian w strukturze warstwowej ścian zewnętrznych, projekt         

nie zmienia dotychczasowej właściwości cieplnej ściany zewnętrznej. 

Projektuje się wymianę stolarki okiennej na drewnianą jednoramową z szybą 

termoizolacyjną o współczynniku izolacyjności termicznej U=1,1 W/(m2K). 

 

Charakterystyka dotycząca zapotrzebowania części budynku na energię, na cele 

centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji oraz elektryki. 

Wentylacja 

Opracowywane pomieszczenia wyposażone zostaną w wentylację grawitacyjną 

wspomaganą i mechaniczną: 

- wentylacja grawitacyjna, w której nawiew odbywa się za pomocą nawiewniki 

montowane w oknach, do pomieszczeń bez okien napływ powietrza będzie odbywał 

się za pomocą kratek transferowych w drzwiach, natomiast wywiew za pomocą  

pionów kominowych wspomaganych wentylatorami kanałowymi wyciągowymi, 

- wentylacja mechaniczna, w oparciu o układ nawiewny, kanałowy oraz wentylator 

wywiewny, powietrze dostarczane i usuwane będzie za pomocą ściennej czerpni           

i wyrzutni powietrza. 

 

Łączna wymiana powietrza [m3/h] w wentylacji: 

- grawitacyjnej wynosi 375 

- mechanicznej wynosi 480 

 

Zapotrzebowanie na ciepło 

Nowoprojektowane grzejniki oraz instalacja grzewcza nie zmieniają bilansu 

zapotrzebowania na ciepło. Ilość zapotrzebowania na ciepło pozostają bez zmian         

w stosunku do pierwotnych założeń. 
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Ciepło dla ogrzewania dostarczane jest z istniejącej instalacji c.o. w budynku. Źródłem 

jest kocioł olejowo-gazowy, umiejscowiony w kotłowni zlokalizowanej w sąsiednim 

budynku. 

 

Zapotrzebowanie na ciepło na ciepłą wodę użytkową. 

Do opracowywanych pomieszczeń doprowadzona jest jedynie zimna woda. 

Ciepłą wodę użytkową w remontowanych pomieszczeniach, zapewniać będą 

projektowane podumywalkowe podgrzewacze elektryczne wody o pojemności 10 dm3 

każdy.  

 

Energia elektryczna 

Bilans mocy: 

1. Oświetlenie - moc projektowana 1,7 kW, moc szczytowa 1,7kW 

2. Gniazda ogólnego przeznaczenia - moc projektowana 18kW, moc szczytowa 3,6kW 

3. Inne (podgrzewacze wody, technologia) - moc projektowana 10kW, moc szczytowa 

8kW 

4. Wentylacja - moc projektowana 7,2kW, moc szczytowa 5,76kW 

Moc ogólna szczytowa wynosi 19,06 kW 
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8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

 Wszystkie roboty budowlane powinny być prowadzone z poszanowaniem 

przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa        

i ochrony zdrowia (Dz. U.2003 Nr 120, poz.1126 z późn. zm.) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych zwanych 

dalej Rozporządzeniem. 

8.1. Charakterystyka obszaru obj ętego realizacj ą prac 

 Obszar na którym będą prowadzone prace remontowo budowlane zlokalizowany 

jest w budynku należącym do kompleksu obiektów Akademii Marynarki Wojennej w 

Gdyni. Pomieszczenia objęte remontem znajdują się na parterze budynku nr 9, pełnią 

one funkcję edukacyjną / szkoleniową i biurową. 

8.2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego 
• wyburzania ścian działowych 

• wykonanie nowych ścianek działowych z GK 

• wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w sali wykładowej 

• wymiana instalacji c.o. (grzejniki wraz z gałązkami grzejnikowymi) 

• wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej 

• wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych  

• wymiana i wypoziomowanie posadzek 

• naprawa tynków w miejscach uszkodzonych, malowanie 

• wymiana całej stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi                        

i wewnętrznymi 

• wymiana stolarki drzwiowej 

• wykonanie wszelkich prac wykończeniowych, malowanie ścian, wykonanie 

okładzin ceramicznych, montaż odbojników na ścianach w sali wykładowej, 

montaż odbojników drzwiowych (dla drzwi otwieranych na ścianę) i kątowników 

zabezpieczających naroża, listew dylatacyjnych (przejściowych - przy zmianie 

materiału posadzki oraz dylatacji związanych z wielkością powierzchni posadzki 

lub istniejącymi dylatacjami konstrukcji); montaż cokołów, montaż sufitów 

podwieszanych; 
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8.3. Kolejno ść wykonywania robót 

• zagospodarowanie obszaru objętego robotami budowlanymi 

• roboty budowlano – montażowe 

• roboty instalacyjne 

• roboty wykończeniowe  

8.4. Instrukta ż pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robót 
 szczególnie niebezpiecznych 

• szkolenie pracowników w zakresie bhp, 

• zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

przez wyznaczone w tym celu osoby 

• zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia roboczego  

8.5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonania robót budowlanych 

8.5.1 Zapobieganie niebezpiecze ństwom 

• wprowadzenie codziennego, krótkiego instruktażu w zakresie BHP przed 

rozpoczęciem pracy, uwzględniającego specyfikę i zagrożenia wynikające           

z miejsca i warunków ich wykonania 

• bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 

pracy, sprawowany odpowiednio przez kierownika robót oraz mistrzów 

budowlanych, stosownie do zakresu obowiązków 

• pracownicy, jeśli wymagać tego będzie ich praca, wyposażeni zostaną w kaski  

i odpowiednią odzież ochronną oraz legitymować się będą odpowiednimi 

badaniami lekarskimi 

• wyznaczone zostaną strefy niebezpieczne i strefy pracy sprzętu 

• zapewniona zostanie łączność telefoniczna 

• w wyraźnie oznaczonym miejscu znajdować się będzie apteczka podręczna 

zaopatrzona we wszystkie niezbędne środki pierwszej pomocy, jak również 

umieszczony zostanie numer telefonu najbliższego punktu pomocy medycznej 

• teren robót budowlanych zostanie zabezpieczony i oznakowany tablicami 

ostrzegawczymi 
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• maszyny i urządzenia techniczne utrzymane będą w stanie zapewniającym ich 

sprawność, stosowane będą wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone 

i będą obsługiwane przez przeszkolone osoby 

• drogi ewakuacyjne odpowiadać będą wymaganiom przepisów techniczno-

budowlanych oraz przepisów przeciwpożarowych; będą one miały trwałe             

i ustabilizowane podłoże oraz trwałą, wytrzymałą i stabilną konstrukcję nośną, 

jak również zabezpieczone zostaną przed spadającymi przedmiotami; drogi        

i wyjścia ewakuacyjne wymagają oświetlenia, zaopatrzone zostaną w 

oświetlenie awaryjne, zapewniające dostateczne natężenie oświetlenia, zgodnie 

z Polską Normą; drogi ewakuacyjne oraz występujące na nich drzwi i bramy 

oznakowane zostaną znakami bezpieczeństwa 

• teren robót budowlanych wyposażony będzie w niezbędny sprzęt do gaszenia 

pożaru; ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych będzie zgodna                  

z wymaganiami przepisów pożarowych. 

• do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, 

zastosowane zostaną środki  ochrony zbiorowej takie jak balustrady, siatki 

ochronne i siatki bezpieczeństwa; środki ochrony indywidualnej takie jak szelki 

bezpieczeństwa zastosowane będą w przypadku braku możliwości stosowania 

środków ochrony zbiorowej 

• montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż wykonane będą zgodnie                 

z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym; osoby zatrudnione przy 

montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów 

roboczych będą posiadać wymagane uprawnienia; użytkowanie rusztowań 

dopuszczalne będzie po ich odbiorze przez kierownika budowy lub uprawnioną 

osobę; rusztowania i ruchome podesty robocze posiadać będą pomost                  

o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do 

składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów, posiadać stabilną 

konstrukcję dostosowana do przeniesienia obciążeń, zapewnią bezpieczną 

komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy oraz  możliwość 

wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku; będą 

posiadać poręcz ochronną oraz piony komunikacyjne; rusztowania ustawione 

zostaną na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym; w przypadku odsunięcia 

rusztowania o ponad 0,2 m zastosowane zostaną balustrady również od strony 

tej ściany. 
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8.5.2 Ograniczenie zagro żenia wynikaj ącego z mo żliwo ści spadania  
 przedmiotów z wysoko ści 
• liczbę osób znajdujących się w strefie montażu wysokościowego należy 

ograniczyć do minimum 

• osoby przebywające w strefie zagrożenia wynikającej z możliwości spadania 

przedmiotów z wysokości powinny bezwzględnie używać kasków 

8.5.3 Wskazania dot. przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji  
robót budowlanych: 

Montaż  oświetlenia, wymiana instalacji elektrycznej – porażenie prądem. 

Upadek z drabiny lub rusztowania przy pracach montażu sufitu, wentylacji, 

malowaniu.  

8.6 Uwagi ko ńcowe: 

Inwestor wraz z Wykonawcą zobowiązany jest do opracowania planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich wykonawców pracujących 

na budowie.  

Prace budowlane powinny być realizowane pod nadzorem wykwalifikowanej 

kadry technicznej składającej się z osób mających odpowiednie uprawnienia. 

8.7 Podstawa prawna opracowania 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z 

późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1974 r. Nr 

24 poz.141 z późn.zm.) 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 Nr 122 

poz.1321 z póź.zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 

1860) 
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• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.          

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 

129 poz. 844 z póź.zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie   

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych   

(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, iż niniejszy projekt budowlany spełnia wymogi projektu wykonawczego. 

 

 

         mgr in ż. arch. Maciej Płotkowiak

  

          upr. 169/Sz/90  
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PROJEKT BUDOWLANY

- Obszar opracowania

- Budynek w którym znajduje się obszar
opracowania

Legenda :

- Granica działek ewidencyjnych

Uwaga :
Zmianie uległa numeracja działek
ewidencyjnych:
- działka o numerze 48/2 została zmieniona
na 1622
- działka o numerze 17/2 została zmieniona
na 2098
Obręb obu działek - 21.
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6.   Kwestie  nieokreślone bezpośrednio w dokumentacji rozstrzygają:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -
montażowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),
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- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość
materiałów i wykonywanych robót.

7. Wszystkie wymiary sprawdzić i zweryfikować na budowie.
8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących projektu
należy skontaktować się z projektantem celem ich wyjaśnienia.
9. Dokumentacja chroniona jest prawem autorskim  (Ustawa z dnia 4
lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Wszelkie proponowane
zmiany dokumentacji części architektonicznej należy uzgodnić z
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10.  Dopuszcza się zastosowanie materiałów o cechach  nie
gorszych jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
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konsultować sie z projektantem.
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fartuch ceramiczny -
min. 160 cm od
poziomu wykończonej
posadzki

fartuch ceramiczny -
min. 160 cm od
poziomu wykończonej
posadzki

fartuch ceramiczny -
min. 160 cm od poziomu
wykończonej posadzki

umywalka wbudowana w szafkę
podumywalkową,

podumywalkowy przepływowy
podgrzewacz wody

umywalka wbudowana w szafkę
podumywalkową,podumywalkowy
przepływowy podgrzewacz wody

umywalka wbudowana w szafkę
podumywalkową, podumywalkowy
przepływowy podgrzewacz wody

podumywalkowy
przepływowy

podgrzewacz wody

TABLICA ROZDZIELCZA
POMIESZCZEŃ

OBJĘTYCH REMONTEM

ŚCIANKA LEKKA
h=208cm z drzwiami

-stelaż aluminiowy
-płyta z litego laminatu

płytki ceramiczne
do wys. 200 cm

płytki ceramiczne
do wys. 200 cm

płytki ceramiczne
do wys. 200 cm

płytki ceramiczne
do wys. 200 cm

podumywalkowy
przepływowy

podgrzewacz wody

do połowy wys. okna
okleić folią matującą

otwór w ścianie 260x220mm,
hspodu 3,30m, wg. projektu

wentylacji

otwór w ścianie 310x260mm,
hspodu 3,25m, wg. projektu

wentylacji

projekt zakłada wykorzystanie
istniejącego nadproża, w
przypadku konieczności wymiany
lub braku nadproża, projektuje
się nadproże z dwóch
kątowników stalowych 90x60x8 o
długości 140 cm na wysokości
210 cm od wykończonej posadzki

V
G

A

likwidacja podłogi podniesionej

WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH
- wymiana instalacji wod-kan, c.o. (możliwie schowane w
bruzdach ściennych)
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej wspomaganej
mechanicznie
- wymiana stolarki drzwiowej z kompletem wkładek na 6
kluczy
- wymiana stolarki okiennej z parapetami wewn. i zewn.
wg wytycznych konserwatorskich,nowe okna z
nawietrzakami wg projektu wentylacji, malowanie ościeży
zewnętrznych, demontaż krat okiennych, montaż żaluzji
pionowych
-  w miejscach uszkodzenia czy spękań tynków należy
wymienić tynk na nowy, malowanie ścian i sufitów
- wykonanie nowych posadzek, wypoziomowanie podłoża
w miejscach nierówności, uszkodzeń podłoża należy
wykonać wylewkę samopoziomującą w pomieszczeniach
sali wykładowej i przyległych (0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05 i
0.06).
- montaż sufitów podwieszanych

- ekran do rzutnika sterowany
elektrycznie pilotem i ręcznie,

podwieszony do sufitu
- tablica interaktywna z

oprogramowaniem,
z możliwością pisania mazakami

projektowana ściana GK

lokalizacja biurka

projektowana tablica interaktywna

- nowe ściany działowe w toaletach
GKBI/H2 do pomieszczeń mokrych
- wymiana podłóg i płytek ściennych

- wymiana sanitariatów
- podumywalkowy przepływowy

podgrzewacz wody
- podajnik na papier toaletowy,
mydło oraz ręczniki papierowe

umywalka wbudowana w szafkę
podumywalkową, z fartuchem

ceramicznym na wysokość 160 cm
od poziomu wykończonej podłogi
- podumywalkowy przepływowy

podgrzewacz wody

- nowe ściany działowe w toaletach
GKBI/H2 do pomieszczeń mokrych
- wymiana podłóg i płytek ściennych

- wymiana sanitariatów
- podumywalkowy przepływowy

podgrzewacz wody
- podajniki na papier toaletowy,
mydło oraz ręczniki papierowe

umywalka wbudowana w szafkę
podumywalkową, z fartuchem

ceramicznym na wysokość 160 cm
od poziomu wykończonej podłogi
- podumywalkowy przepływowy

podgrzewacz wody

wymiana ścianek na GK

- umywalka wbudowana w szafkę
podumywalkową, z fartuchem

ceramicznym na wysokość 160 cm
od poziomu wykończonej podłogi
- podumywalkowy przepływowy

podgrzewacz wody

 INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
wymiana wraz z osprzętem we wszystkich pom.,
oprawy oświetleniowe - nowa lokalizacja w
pomieszczeniach węzła sanitarnego, pozostałe pom. w
miejscach istaniejących, gniazda wg wytycznych:
- w pom. 0.03 pozostają w miejscach istniejących,
dodatkowo gniazda doprowadzone do biurka wykładowcy i
do rzutnika (wg zapisu na rys.), likwidacja gniazda VGA
- w pom. 0.04, 0.05, 0.06, 0.08, 0.09, 0.10A, 0.12
wg zapisów na rys.,
- w pom. 0.01, 0.02, 0.07, 0.14 w miejscach istniejących
- montaż sieci bezprzewodowej
- wykonanie nagłośnienia w sali wykładowej
(rekomendowane przez użytkownika 4 głośniki w
narożnikach pom.)

- wydzielenie przedsionka
z sali wykładowej

- wymiana ścianek na GK

w sali wykładowej odbojnice
na wysokości blatów biurek

1 2

1

2

3

3

4

4

A A

B B

C C

D

E

D

E

A
A

B B

A
A

B B

6/11 7 8 9 10/17 1711

14m 14m 11m 13m 14m 17m17m

1

18/5

15m

5

12m

2 3/20 20

w
nę

ka
 H

 =
 2

72
,5

 c
m

80 20
0

D4

O1.1

Zaplecze sali wykł.
0.01
A: 6,53 m2

wykładzina homogeniczna
H: 300 cm

Pom. pomocnicze
0.02
A: 8,89 m2

wykładzina homogeniczna
H: 300 cm

Sala wykładowa
0.03
A: 74,07 m2

wykladzina homogeniczna
H: 334 cm

Pom. biurowe
0.04
A: 9,93 m2

wykł. dywan.
H: 334 cm

Pom. biurowe
0.05
A: 14,51 m2

wykł. dywan.
H: 334 cm

Pom. biurowe
0.06
A: 15,60 m2

wykł. dywan.
H: 334 cm

Komunikacja
0.07
A: 27,03 m2

wyk. homogeniczna
H: 334 cm

Pom. biurowe
0.08
A: 10,48 m2

wykł. dywan.
H: 334 cm

Pom. biurowe
0.09
A: 10,39 m2

wykł. dywan.
H: 334 cm

WC
0.10
A: 2,87 m2

gres
H: 334 cm

Przedsionek WC
0.12
A: 3,49 m2

gres
H: 334 cm

Komunikacja
0.13
A: 2,75 m2

wyk. homogeniczna
H: 300 cm

Komunikacja
0.14
A: 5,18 m2

wyk. homogeniczna
H: 334 cm

Komunikacja
0.04a
A: 4,14 m2

wyk. homogeniczna
H: 334 cm

WC
0.11
A: 2,72 m2

gres
H: 334 cm

Przedsionek WC
0.10A
A: 2,35 m2

gres
H: 300 cm
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UWAGI

1. Rysunki architektoniczne należy odczytywać w powiązaniu z
odpowiednimi rysunkami projektów branżowych oraz opisami
technicznymi.
2. Instalacje wykonać wg projektów odpowiednich branż
instalacyjnych. Projekty branżowe należy skonfrontować z rysunkami
arkuszy sufitów podwieszanych.
3.  Na rysunkach architektonicznych lokalizacja urządzeń wentylacji i
klimatyzacji zaznaczona jest orientacyjnie. Dokładną lokalizacje
należy przyjąć zgodnie z rysunkami odpowiednich branż.
4.  Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, a rzędne w
metrach. Powierzchnie podano w stanie surowym ze względu na
sposób  zliczania powierzchni przez program do komputerowego
wspomagania projektowania CAD.
5.  W wypadku zmiany lub różnicy między projektem a stanem
rzeczywistym w trakcie realizacji Wykonawca zobowiązany jest
poinformować P.O.I. Allplan sp. z o.o.
6.   Kwestie  nieokreślone bezpośrednio w dokumentacji rozstrzygają:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -
montażowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczania, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i
dostawców materiałów budowlano - instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość
materiałów i wykonywanych robót.

7. Wszystkie wymiary sprawdzić i zweryfikować na budowie.
8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących projektu
należy skontaktować się z projektantem celem ich wyjaśnienia.
9. Dokumentacja chroniona jest prawem autorskim  (Ustawa z dnia 4
lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Wszelkie proponowane
zmiany dokumentacji części architektonicznej należy uzgodnić z
projektantem.
10.  Dopuszcza się zastosowanie materiałów o cechach  nie
gorszych jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
11.  Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych
rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy
konsultować sie z projektantem.
13. Wymiary i sposób montażu elementów zabezpieczenia ścian
należy zweryfikować na etapie wyposażania budynku i skonsultować
z Inwestorem i Użytkownikiem.

O
1

hp
 1

00

235
128

D2

20
0

90

D2

20
0

90

O
1

hp
 1

00

235
128

21
590

D
1

200
90

D
1

200
90

hp 100

23
5

12
8

hp 100

23
5

12
8

217
93

D1

20
090

200
90

O1

hp 100

23
5

12
8

O1

hp 100

23
5

12
8

O
2

hp
 2

37

95
56

O
2

hp
 2

37

95
56

D3.1

20
0

90O3

hp
 1

60

173

62

O
1

hp
 1

00

235
128

O
1

hp
 1

00

235
128

O
1

hp
 1

00

235
128

O
1

hp
 1

00

235
128

O
1

hp
 1

00

235
128

O
1

hp
 1

00

235
128

O
1

hp
 1

00

235
128O

1

hp
 1

00

235
128

O
1

hp
 1

00

235
128

O
1

hp
 1

00

235
128

O
1

hp
 1

00

235
128

D1

20
0

90

D
1

200
90

D1

20
0

90

D3.1

20
0

90

D3

20
0

90
D

3

200
90

51 51

46
46

47

46

38

34

40

34

43

35

44

3446
48

36

43

3043

34

[S-01]

[S-02]

[S-02]

[S-02]

[S-01] [S-01]

[S-01]

[S-01]

[S-01]

[S-01] [S-01]

1 2

1

2

3

3

4

4

A A

B B

C C

D

E

D

E

A
A

B B

[S-02]

[S-01]
[S-01]

[S-01]

w
nę

ka
 H

 =
 2

72
,5

 c
m

H
-3

34
cm

H
-3

00
cm

H
-3

34
cm

H
-3

00
cm

us
ko

k 
su

fit
u

po
dw

ie
sz

an
eg

o

us
ko

k 
su

fit
u

po
dw

ie
sz

an
eg

o

80 20
0

D4

Zaplecze sali wykł.
0.01
A: 6,53 m2

wykładzina homogeniczna
H: 300 cm

Pom. pomocnicze
0.02
A: 8,89 m2

wykładzina homogeniczna
H: 300 cm

Sala wykładowa
0.03
A: 74,07 m2

wykladzina homogeniczna
H: 334 cm

Pom. biurowe
0.04
A: 9,93 m2

wykł. dywan.
H: 334 cm

Pom. biurowe
0.05
A: 14,51 m2

wykł. dywan.
H: 334 cm

Pom. biurowe
0.06
A: 15,60 m2

wykł. dywan.
H: 334 cm

Komunikacja
0.07
A: 27,03 m2

wyk. homogeniczna
H: 334 cm

Pom. biurowe
0.08
A: 10,48 m2

wykł. dywan.
H: 334 cm

Pom. biurowe
0.09
A: 10,39 m2

wykł. dywan.
H: 334 cm

WC
0.10
A: 2,87 m2

gres
H: 334 cm

Przedsionek WC
0.12
A: 3,49 m2

gres
H: 334 cm

Komunikacja
0.13
A: 2,75 m2

wyk. homogeniczna
H: 300 cm

Komunikacja
0.14
A: 5,18 m2

wyk. homogeniczna
H: 334 cm

Komunikacja
0.04a
A: 4,14 m2

wyk. homogeniczna
H: 334 cm

WC
0.11
A: 2,72 m2

gres
H: 334 cm

Przedsionek WC
0.10A
A: 2,35 m2

gres
H: 300 cm

[S-01]

sufit podwieszany GK - płyty
do pomieszczeń mokrych

sufit podwieszany modułowy
60x60 cm[S-01]

[S-02]

początek, kierunek układu
sufitu podwieszanego

oprawa oświetleniowa wbudowana w
sufit podwieszany modułowy 60x60

oprawa oświetlenia awaryjnego

oprawa oświetleniowa wbudowana w
sufit podwieszany gk

oprawa oświetlenia ewakuacyjnego

Rzut sufitów podwieszanych B9/P-02
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ALLPLAN Sp. z o.o.

ul. Mahonowa 14, 85-390 Bydgoszcz

REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH, SALI WYKŁADOWEJ
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NA TERENIE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI
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AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
im. BOHATERÓW WESTERPLATTE

ul. Śmidowicza 69
81-103 GDYNIA

tel. (058) 626-25-37
www.amw.gdynia.pl

mgr inż. arch. Wiktoria Peć

mgr inz. arch. Marika Superson
mgr inz. arch. Tomasz Gładyszewski
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UWAGI

1. Rysunki architektoniczne należy odczytywać w powiązaniu z
odpowiednimi rysunkami projektów branżowych oraz opisami
technicznymi.
2. Instalacje wykonać wg projektów odpowiednich branż
instalacyjnych. Projekty branżowe należy skonfrontować z rysunkami
arkuszy sufitów podwieszanych.
3.  Na rysunkach architektonicznych lokalizacja urządzeń wentylacji i
klimatyzacji zaznaczona jest orientacyjnie. Dokładną lokalizacje
należy przyjąć zgodnie z rysunkami odpowiednich branż.
4.  Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, a rzędne w
metrach. Powierzchnie podano w stanie surowym ze względu na
sposób  zliczania powierzchni przez program do komputerowego
wspomagania projektowania CAD.
5.  W wypadku zmiany lub różnicy między projektem a stanem
rzeczywistym w trakcie realizacji Wykonawca zobowiązany jest
poinformować P.O.I. Allplan sp. z o.o.
6.   Kwestie  nieokreślone bezpośrednio w dokumentacji rozstrzygają:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -
montażowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczania, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i
dostawców materiałów budowlano - instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość
materiałów i wykonywanych robót.

7. Wszystkie wymiary sprawdzić i zweryfikować na budowie.
8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących projektu
należy skontaktować się z projektantem celem ich wyjaśnienia.
9. Dokumentacja chroniona jest prawem autorskim  (Ustawa z dnia 4
lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Wszelkie proponowane
zmiany dokumentacji części architektonicznej należy uzgodnić z
projektantem.
10.  Dopuszcza się zastosowanie materiałów o cechach  nie
gorszych jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
11.  Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych
rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy
konsultować sie z projektantem.
13. Wymiary i sposób montażu elementów zabezpieczenia ścian
należy zweryfikować na etapie wyposażania budynku i skonsultować
z Inwestorem i Użytkownikiem.
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fartuch ceramiczny -
min. 160 cm od
poziomu wykończonej
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fartuch ceramiczny -
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fartuch ceramiczny -
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kontynuacja wątku z
pomieszczenia obok

kontynuacja wątku z
pomieszczenia obok

UWAGA:
We wszystkich pomieszczeniach malowanie farbą lateksową.
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa.
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Zaplecze sali wykł.
0.01
A: 6,53 m2

wykładzina homogeniczna
H: 300 cm

Pom. pomocnicze
0.02
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wykładzina homogeniczna
H: 300 cm

Sala wykładowa
0.03
A: 74,07 m2
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0.04
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wykł. dywan.
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A: 27,03 m2
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H: 334 cm

Pom. biurowe
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A: 10,48 m2

wykł. dywan.
H: 334 cm
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wykł. dywan.
H: 334 cm

WC
0.10
A: 2,87 m2
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H: 334 cm

Przedsionek WC
0.12
A: 3,49 m2

gres
H: 334 cm

Komunikacja
0.13
A: 2,75 m2

wyk. homogeniczna
H: 300 cm

Komunikacja
0.14
A: 5,18 m2

wyk. homogeniczna
H: 334 cm

Komunikacja
0.04a
A: 4,14 m2

wyk. homogeniczna
H: 334 cm

WC
0.11
A: 2,72 m2

gres
H: 334 cm

Przedsionek WC
0.10A
A: 2,35 m2

gres
H: 300 cm

[L-01] wykładzina homogeniczna

[WD-01] wykładzina dywanowa

[G-01] gres

[L-02] wykładzina homogeniczna

początek, kierunek
układu płytek

fartuch z płytek
ceramicznych

UWAGA:
We wszystkich pomieszczeniach malowanie farbą lateksową.
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa.

Rzut posadzek i kolorystyki B9/P-03

LEGENDA :

PROJEKT BUDOWLANY



240 10 133 19 299 59 491 19 497

35
6

33
4

33
4

30
033

4 35
6

fartuch ceramiczny -
min. 160 cm od
poziomu wykończonej
posadzki

umywalka wbudowana w szafkę
podumywalkową,podumywalkowy
przepływowy podgrzewacz wody
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- nowe ściany działowe w toaletach na
GKBI/H2 do pomieszczeń mokrych w
konstrukcji lekkiej
- wymiana podłóg i płytek ściennych
- wymiana sanitariatów
- podumywalkowy przepływowy
podgrzewacz wody
- podajniki na papier toaletowy, mydło oraz
ręczniki papierowe

- umywalka wbudowana w szafkę
podumywalkową, z fartuchem ceramicznym
na wysokość 160 cm od poziomu
wykończonej podłogi
- podumywalkowy przepływowy
podgrzewacz wody,
- wybicie otworu drzwiowego,
- w miejscach uszkodzenia tynków należy
wymienić tynk na nowy, malowanie ścian i
sufitów,
- projektowany sufit podwieszany,
- wymiana opraw oświetleniowych,
- wymiana instalacji elektrycznej wraz z
osprzętem według wytycznych na rys.,
- wymina instalacji co,
- wymiana okien wg wytycznych
konserwatora wraz z parapetami zew. i
wew., demontaż krat okiennych, montaż
żaluzji pionowych,

sufit podwieszany
modułowy

sufit podwieszany
modułowy

sufit podwieszany
modułowy

sufit podwieszany
gk

- w miejscach uszkodzenia tynków należy
wymienić tynk na nowy, malowanie ścian i
sufitów,
- projektowany sufit podwieszany,
- wymiana stolarki drzwiowej z kompletem
wkładek na 6 kluczy,
do wszystkich pom.,
- wymiana opraw oświetleniowych,
- wymiana instalacji elektrycznej wraz z
osprzętem według wytycznych na rys.,

tynk / płytki ceramiczne
2x płyta GKBI/H2         2,5 cm
ruszt aluminiowy/wełna mineralna 5 cm
2x płyta GKBI/H2         2,5 cm
tynk / płytki ceramiczne

tynk
ściana zewnętrzna murowana z cegły
folia w płynie na wysokość 200 cm
tynk / płytki ceramiczne

tynk
ściana murowana z cegły
tynk

tynk
ściana murowana z cegły
tynk

tynk
ściana murowana z cegły
tynk

gres
folia w płynie w połączeniu ze ścianami -
w narożnikach taśma uszczelniająca w
pierwszej warstwie folii
wylewka betonowa istn.              4cm
strop

strop
tynk
przestrzeń sufitu podwieszanego
sufit podwieszany modułowy

tynk
ściana zewnętrzna murowana z cegły

tynk
wykładzina homogeniczna
wylewka betonowa istn.      4cm
strop

wykładzina dywanowa
w miejscach uszkodzeń, ubutków podłoża
- wylewka samopoziomująca
wylewka betonowa istn.               4cm
strop

sufit podwieszany
modułowy

cokół 10 cm - wykładzina homogeniczna cokół 10 cm - wykładzina dywanowa
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otwór w ścianie 260x220mm,
hspodu 3,30m, wg. projektu

wentylacji
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- w miejscach uszkodzenia tynków należy
wymienić tynk na nowy, malowanie ścian i
sufitów,
- projektowany sufit podwieszany,
- wymiana stolarki drzwiowej z kompletem
wkładek na 6 kluczy, do wszystkich pom.,
- zamurowanie otworu drzwiowego
- wymiana opraw oświetleniowych ,
- wymiana instalacji elektrycznej wraz z
osprzętem według wytycznych na rys. proj.
elektryki,
- wymiana instalacji co,

- wymiana okien w każdym
pomieszczeniu wg wytycznych
konserwatora wraz z parapetami zew. i
wew., demontaż krat okiennych, montaż
żaluzji pionowych,

- umywalka wbudowana w szafkę podumywalkową, z
fartuchem ceramicznym na wysokość 160 cm od poziomu
wykończonej podłogi
- podumywalkowy przepływowy podgrzewacz wody,
- wybicie otworu drzwiowego,
- w miejscach uszkodzenia tynków należy wymienić tynk na
nowy, malowanie ścian i sufitów,
- projektowany sufit podwieszany,
- wymiana opraw oświetleniowych,
- wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem według
wytycznych na rys. proj. elektryki,
- wymina instalacji co,
- wymiana okien wg wytycznych konserwatora wraz z
parapetami zew. i wew., demontaż krat okiennych, montaż
żaluzji pionowych,

- w miejscach uszkodzenia tynków należy wymienić tynk na
nowy, malowanie ścian i sufitów,
- projektowany sufit podwieszany,
- wymiana opraw oświetleniowych,
- wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem według
wytycznych w proj. elektryki,
- montaż nagłośnienia w sali wykładowej,
- montaż tablicy interaktywnej z oprogramowaniem i
możliwością pisania mazakami,
- montaż ekranu do rzutnika sterowany elektrycznie pilotem
i ręcznie,
- wymina instalacji co,
- montaż odbojnic na wysokości blatów biurek,
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sufit podwieszany
modułowy

sufit podwieszany
modułowy

sufit podwieszany
modułowy

sufit podwieszany
modułowy

uskok sufitu podwieszanego 30
cm od okna

- w miejscach uszkodzenia tynków należy
wymienić tynk na nowy, malowanie ścian i
sufitów,
- projektowany sufit podwieszany,
- wymiana stolarki drzwiowej z kompletem
wkładek na 6 kluczy, do wszystkich pom.,
- wymiana opraw oświetleniowych,
- wymiana instalacji elektrycznej wraz z
osprzętem według wytycznych na rys. proj.
elektryki,
- wymiana instalacji co,

- w miejscach uszkodzenia tynków należy
wymienić tynk na nowy, malowanie ścian i
sufitów,
- projektowany sufit podwieszany,
- wymiana stolarki drzwiowej z kompletem
wkładek na 6 kluczy, do wszystkich pom.,
- wymiana opraw oświetleniowych,
- wymiana instalacji elektrycznej wraz z
osprzętem według wytycznych na rys. proj.
elektryki,
- wymiana instalacji co,
- wykonanie nowej ściany

strop
tynk
przestrzeń sufitu podwieszanego
sufit podwieszany modułowy

tynk
ściana zewnętrzna murowana z cegły
tynk

tynk
ściana murowana z cegły
tynk

wykładzina homogeniczna
w miejscach uszkodzeń, ubutków podłoża
- wylewka samopoziomująca
wylewka betonowa istn.
strop

tynk
2x płyta gk              2,5 cm
ruszt aluminiowy/ wełna mineralna   10 cm
2x płyta gk               2,5 cm
tynk

tynk
ściana murowana z cegły
tynk

tynk
ściana murowana z cegły
tynk

wykładzina dywanowa
w miejscach uszkodzeń, ubutków
podłoża- wylewka samopoziomująca
wylewka betonowa istn.            4 cm
strop

cokół 10 cm - wykładzina homogeniczna cokół 10 cm - wykładzina dywanowa

odbojnica 22 cm H=65 cm odbojnica 22 cm H=65 cm

sufit podwieszany
modułowy

cokół 10 cm - wykładzina dywanowa
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NA TERENIE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI

81-103 GDYNIA
ul. Śmidowicza 69

PORJEKT BUDOWLANY

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
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ul. Śmidowicza 69
81-103 GDYNIA

tel. (058) 626-25-37
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mgr inż. arch. Wiktoria Peć

mgr inz. arch. Marika Superson
mgr inz. arch. Tomasz Gładyszewski

W/01/2012

mgr inż. arch. Maciej Płotkowiak 169/Sz/90

UWAGI

1. Rysunki architektoniczne należy odczytywać w powiązaniu z
odpowiednimi rysunkami projektów branżowych oraz opisami
technicznymi.
2. Instalacje wykonać wg projektów odpowiednich branż
instalacyjnych. Projekty branżowe należy skonfrontować z rysunkami
arkuszy sufitów podwieszanych.
3.  Na rysunkach architektonicznych lokalizacja urządzeń wentylacji i
klimatyzacji zaznaczona jest orientacyjnie. Dokładną lokalizacje
należy przyjąć zgodnie z rysunkami odpowiednich branż.
4.  Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, a rzędne w
metrach. Powierzchnie podano w stanie surowym ze względu na
sposób  zliczania powierzchni przez program do komputerowego
wspomagania projektowania CAD.
5.  W wypadku zmiany lub różnicy między projektem a stanem
rzeczywistym w trakcie realizacji Wykonawca zobowiązany jest
poinformować P.O.I. Allplan sp. z o.o.
6.   Kwestie  nieokreślone bezpośrednio w dokumentacji rozstrzygają:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -
montażowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczania, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i
dostawców materiałów budowlano - instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość
materiałów i wykonywanych robót.

7. Wszystkie wymiary sprawdzić i zweryfikować na budowie.
8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących projektu
należy skontaktować się z projektantem celem ich wyjaśnienia.
9. Dokumentacja chroniona jest prawem autorskim  (Ustawa z dnia 4
lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Wszelkie proponowane
zmiany dokumentacji części architektonicznej należy uzgodnić z
projektantem.
10.  Dopuszcza się zastosowanie materiałów o cechach  nie
gorszych jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
11.  Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych
rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy
konsultować sie z projektantem.
13. Wymiary i sposób montażu elementów zabezpieczenia ścian
należy zweryfikować na etapie wyposażania budynku i skonsultować
z Inwestorem i Użytkownikiem.
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Kolorystyka stolarki (okleiny) do uzgodnienia z Zamawiającym.
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- Ścianka systemowa z drzwiami wykonana z płyt HPL
  o grubośći 12mm
- Drzwi zamykane na styk z uszczelką
- Obustronne gałki stałe, od wnętrza rozeta z zamkiem
  łazienkowym, od zewnątrz wskaźnik zajętości
  i awaryjny mechanizm otwarcia
- Profile aluminiowe
- Zawiasy samozamykające
- Ścianka na stopach ze stali nierdzewnej, 15cm nad
  wykończoną posadzką
- Blokada łazienkowa

Rodzaj klamek do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Klamka ze stali nierdzewnej o przekroju okrągłym
- Rozeta/szyld okrągła/y ze stali nierdzewnej
- Wypełnienie : plaster miodu
- Zamek podklamkowy, zapadkowo-zasuwkowy z
  czołem z ocynku
- Cała konstrukcja pokryta płytą HDF.
- Powierzchnia drzwi laminowana okleiną
- Ościeżnica regulowana, drewniana,
  laminowana okleiną
- 3 zawiasy, komplet 6 kluczy

Wszystkie elementy drzwi według zaleceń Producenta.

- Klamka ze stali nierdzewnej o przekroju okrągłym
- Rozeta/szyld okrągła/y ze stali nierdzewnej
- Wypełnienie : poprzecznie prasowana kanałowa
  płyta wiórowa
- Zamek podklamkowy, zapadkowo-zasuwkowy z
  czołem z ocynku
- Rama skrzydła wykonana z egzotycznych
  gatunków drewna lekkiego, bezsękowego.
- Cała konstrukcja pokryta płytą MDF.
- Powierzchnia drzwi laminowana okleiną
- Ościeżnica regulowana, drewniana,
  laminowana okleiną
- 3 zawiasy, komplet 6 kluczy

- Klamka ze stali nierdzewnej o przekroju okrągłym
- Rozeta/szyld okrągła/y ze stali nierdzewnej
- Wypełnienie : plaster miodu
- Zamek podklamkowy, zapadkowo-zasuwkowy z
  czołem z ocynku
- Cała konstrukcja pokryta płytą HDF.
- Powierzchnia drzwi laminowana okleiną
- Ościeżnica regulowana, drewniana,
  laminowana okleiną
- 3 zawiasy, komplet 6 kluczy
- Kratka wentylacyjna tłoczona w kolorze skrzydła -
  otwory o łącznej pow. użytkowej 0,022 m2
- Samozamykacz
- Odporność na warunki podwyższonej wilgotności

- Klamka ze stali nierdzewnej o przekroju okrągłym
- Rozeta/szyld okrągła/y ze stali nierdzewnej
- Wypełnienie : plaster miodu
- Zamek podklamkowy z blokadą łazienkową
- Cała konstrukcja pokryta płytą HDF.
- Powierzchnia drzwi laminowana okleiną
- Ościeżnica regulowana, drewniana,
  laminowana okleiną
- 3 zawiasy
- Kratka wentylacyjna tłoczona w kolorze skrzydła -
  otwory o łącznej pow. użytkowej 0,022 m2
- Samozamykacz
- Odporność na warunki podwyższonej wilgotności

0 00

marzec 2016 SKALA1:50

BRANŻA / INDUSTRY:

INWESTOR / CLIENT:

GŁÓWNY PROJEKTANT / MAIN DESIGNER

SPRAWDZIŁ / VERYFIED BY

TEMAT /
SUBJECT

REWIZJA /
REVISION

POZIOM /
LEVEL

NR RYSUNKU /
DRAWING NUMBER

PROJEKTOWAŁ / DESIGNERS

DATA/DATE SKALA/ SCALE

FAZA / PHASE:

TYTUŁ / SUCJECT:

ADRES / ADDRESS:

PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI INWESTYCJI
ALLPLAN Sp. z o.o.

ul. Mahonowa 14, 85-390 Bydgoszcz
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ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Wiktoria Peć

mgr inz. arch. Marika Superson
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W/01/2012
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B9/P-05Zestawienie stolarki drzwiowej

UWAGI

1. Rysunki architektoniczne należy odczytywać w
powiązaniu z odpowiednimi rysunkami projektów
branżowych oraz opisami technicznymi.
2. Instalacje wykonać wg projektów odpowiednich
branż instalacyjnych. Projekty branżowe należy
skonfrontować z rysunkami arkuszy sufitów
podwieszanych.
3.  Na rysunkach architektonicznych lokalizacja
urządzeń wentylacji i klimatyzacji zaznaczona jest
orientacyjnie. Dokładną lokalizacje należy przyjąć
zgodnie z rysunkami odpowiednich branż.
4.  Wszystkie wymiary podawane są w
centymetrach, a rzędne w metrach. Powierzchnie
podano w stanie surowym ze względu na sposób
zliczania powierzchni przez program do
komputerowego wspomagania projektowania
CAD.

5.  W wypadku zmiany lub różnicy między
projektem a stanem rzeczywistym w trakcie
realizacji Wykonawca zobowiązany jest
poinformować P.O.I. Allplan sp. z o.o.
6.   Kwestie  nieokreślone bezpośrednio w
dokumentacji rozstrzygają:

- warunki techniczne wykonania i odbioru
robót budowlano -montażowych (wg Ministra
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego (P.K.N),

- instrukcje, wytyczne, świadectwa
dopuszczania, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne
producentów i dostawców materiałów
budowlano - instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji
kontrolujących jakość materiałów i
wykonywanych robót.

7. Wszystkie wymiary sprawdzić i zweryfikować na
budowie.
8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości
dotyczących projektu należy skontaktować się z
projektantem celem ich wyjaśnienia.
9. Dokumentacja chroniona jest prawem
autorskim  (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z
2000 r. Nr 80, poz. 904). Wszelkie proponowane
zmiany dokumentacji części architektonicznej
należy uzgodnić z projektantem.
10.  Dopuszcza się zastosowanie materiałów o
cechach  nie gorszych jakościowo i technicznie od
wskazanych w projekcie.

11.  Brak wskazania na rysunku technicznym
elementu, którego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w
zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z konieczności skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem a także z projektantem i za jego
zgodą.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w
dokumentacji należy konsultować sie z
projektantem.
13. Wymiary i sposób montażu elementów
zabezpieczenia ścian należy zweryfikować na
etapie wyposażania budynku i skonsultować z
Inwestorem i Użytkownikiem.
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1. Rysunki architektoniczne należy odczytywać w
powiązaniu z odpowiednimi rysunkami projektów
branżowych oraz opisami technicznymi.
2. Instalacje wykonać wg projektów odpowiednich
branż instalacyjnych. Projekty branżowe należy
skonfrontować z rysunkami arkuszy sufitów
podwieszanych.
3.  Na rysunkach architektonicznych lokalizacja
urządzeń wentylacji i klimatyzacji zaznaczona jest
orientacyjnie. Dokładną lokalizacje należy przyjąć
zgodnie z rysunkami odpowiednich branż.
4.  Wszystkie wymiary podawane są w
centymetrach, a rzędne w metrach. Powierzchnie
podano w stanie surowym ze względu na sposób
zliczania powierzchni przez program do
komputerowego wspomagania projektowania
CAD.
5.  W wypadku zmiany lub różnicy między
projektem a stanem rzeczywistym w trakcie
realizacji Wykonawca zobowiązany jest
poinformować P.O.I. Allplan sp. z o.o.
6.   Kwestie  nieokreślone bezpośrednio w
dokumentacji rozstrzygają:

- warunki techniczne wykonania i odbioru
robót budowlano -montażowych (wg Ministra
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego (P.K.N),

- instrukcje, wytyczne, świadectwa
dopuszczania, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne
producentów i dostawców materiałów
budowlano - instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji
kontrolujących jakość materiałów i
wykonywanych robót.

7. Wszystkie wymiary sprawdzić i zweryfikować na
budowie.
8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości
dotyczących projektu należy skontaktować się z
projektantem celem ich wyjaśnienia.
9. Dokumentacja chroniona jest prawem
autorskim  (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z
2000 r. Nr 80, poz. 904). Wszelkie proponowane
zmiany dokumentacji części architektonicznej
należy uzgodnić z projektantem.
10.  Dopuszcza się zastosowanie materiałów o
cechach  nie gorszych jakościowo i technicznie od
wskazanych w projekcie.
11.  Brak wskazania na rysunku technicznym
elementu, którego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w
zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z konieczności skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem a także z projektantem i za jego
zgodą.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w
dokumentacji należy konsultować sie z
projektantem.
13. Wymiary i sposób montażu elementów
zabezpieczenia ścian należy zweryfikować na
etapie wyposażania budynku i skonsultować z
Inwestorem i Użytkownikiem.

mgr inż. arch. Wiktoria Peć

mgr inz. arch. Marika Superson
mgr inz. arch. Tomasz Gładyszewski

169/Sz/90
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B9/P-06Zestawienie stolarki okiennej
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UWAGI

1. Rysunki architektoniczne należy odczytywać w
powiązaniu z odpowiednimi rysunkami projektów
branżowych oraz opisami technicznymi.
2. Instalacje wykonać wg projektów odpowiednich branż
instalacyjnych. Projekty branżowe należy skonfrontować z
rysunkami arkuszy sufitów podwieszanych.
3.  Na rysunkach architektonicznych lokalizacja urządzeń
wentylacji i klimatyzacji zaznaczona jest orientacyjnie.
Dokładną lokalizacje należy przyjąć zgodnie z rysunkami
odpowiednich branż.
4.  Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, a
rzędne w metrach. Powierzchnie podano w stanie surowym
ze względu na sposób  zliczania powierzchni przez
program do komputerowego wspomagania projektowania
CAD.
5.  W wypadku zmiany lub różnicy między projektem a
stanem rzeczywistym w trakcie realizacji Wykonawca
zobowiązany jest poinformować P.O.I. Allplan sp. z o.o.
6.   Kwestie  nieokreślone bezpośrednio w dokumentacji
rozstrzygają:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlano -montażowych (wg Ministra Budownictwa i
Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
(P.K.N),

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczania,
atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne
producentów i dostawców materiałów budowlano -
instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujących
jakość materiałów i wykonywanych robót.

7. Wszystkie wymiary sprawdzić i zweryfikować na
budowie.
8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących
projektu należy skontaktować się z projektantem celem ich
wyjaśnienia.
9. Dokumentacja chroniona jest prawem autorskim
(Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz.
904). Wszelkie proponowane zmiany dokumentacji części
architektonicznej należy uzgodnić z projektantem.
10.  Dopuszcza się zastosowanie materiałów o cechach
nie gorszych jakościowo i technicznie od wskazanych w
projekcie.
11.  Brak wskazania na rysunku technicznym elementu,
którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji
należy konsultować sie z projektantem.
13. Wymiary i sposób montażu elementów zabezpieczenia
ścian należy zweryfikować na etapie wyposażania budynku
i skonsultować z Inwestorem i Użytkownikiem.
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Schemat strefy pożarowej B9/P-07

PROJEKT BUDOWLANY

 Opis :
 Schemat strefy pożarowej S1, z częścią opracowania budynku, według stanu istniejącego.
Aktualnie, bydynki nr 9, 10, 7 i 500 znajdują się w jednej strefie pożarowej, zaliczonej do
kategorii ZL III, o powierzchni 15000 m2.
 Budynek zaliczony jest do grupy budynków średniowysokich (SW), wysokość
- 22,5m do kalenicy dachu oraz 18m do górnej krawędzi stropu nad ostatnią kondygnacją
użytkową. Jest to obiekt murowany z cegły w technologii tradycyjnej.
 Obiekt zalicza się do XII kategorii obiektów budowlanych.
 Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 1,579 m2, powierzchnia całkowita 4,543 m2,
powierzchnia użytkowa 3,303 m2, kubatura 21,052 m2.
Przedmiotowy budynek jest podpiwniczony i składa się z trzech kondygnacji nadziemnych
oraz poddasza użytkowego nad częścią środkową budynku. Obiekt pokryty jest dachem
skośnym, wielospadowym o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną.
 Akademia Marynarki Wojennej posiada projekt dostosowania obiektu do przepisów
pożarowych, w którym zawarto rozwiązania zastępcze według ekspertyzy technicznej
dla całego obiektu. Zamawiający będzie wykonywał w/w projekt w najbliższym czasie.
Pomieszczenia objęte niniejszym opracowaniem, zawarte są w w/w projekcie ochrony
przeciwpożarowej dla całego budynku.
 W zakresie ochrony ppoż należy zastosować się do wytycznych zawartych w projekcie
zabezpieczeń ppoż dla całego budynku.
 Klasa odporności pożarowej budynku :
Wymagana  klasa odporności pożarowej dla budynku nr 9 - „B”, dla której wymagania
dla przegród budowlanych przedstawiają się następująco :
Główna konstrukcja nośna R120 Konstrukcja ścian nośnych z cegły
   pełnej o grubości 38 lub 60 cm
Strop   REI60 Stropy gęstożebrowe typu Kleina  
Ściany zewnętrzne EI60 Konstrukcja ścian zewnętrznych
   z cegły pełnej o grubości 38 i 60 cm
Ściany wewnętrzne EI30 Ściany wewnętrzne z cegły dziurawki
   lub z cegły pełnej o grubości 10, 12, 24, 45 cm
Konstrukcja dachu R30 Konstrukcja dachu drewniana
Pokrycie dachu RE30 Dachówka ceramiczna na łatach drewnianych,
   zabezpieczenie folią paroizolacyjną
Konstrukcja biegu schodów R60 Schody betonowe monolityczne

LEGENDA :

Strefa pożarowa S1

Wejścia główne do budynku

Część parteru budynku w opracowaniu
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