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1. CZĘŚĆ OPISOWA- OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 
 
Głównym celem remontu jest dostosowanie części pomieszczeń znajdujących się na pierwszym piętrze oraz  
w piwnicy budynku położonego przy ul. Piwonickiej 7-9 w Kaliszu do potrzeb nowej siedziby Urzędu Statystycznego 
w Poznaniu, Oddział w Kaliszu. 
 
 
PIĘTRO: 
1. Montaż  ścian działowych z płyt karton-gips w pomieszczeniach oznaczonych projekcie. 
2. Wykucie otworów pod montaż drzwi w ścianach działowych. 
3. Wymiana kratek wentylacyjnych w pokojach. 
4. Malowanie ścian i sufitów: 
- wykonanie zaprawek powierzchni tynków ścian i sufitów, 
- szpachlowanie i gruntowanie tynków, 
- dwu-trzykrotne malowanie farbą do wnętrz. 
5. Demontaż oraz instalacja grzejników CO w ramach istniejącego bilansu mocy grzewczej. 
 
PIWNICA:  
1. Montaż ścian działowych z płyt karton-gips.  
- montaż stelaży i płyt, 
- wypełnienie wełną, 
- szpachlowanie połączeń płyt. 
2. Wykonanie instalacji wentylacyjnej w wyodrębnionych pomieszczeniach. 
3. Wykonanie podłogi: wyrównanie podłoża, wykonanie wylewki samopoziomującej. 
4. Malowanie ścian i sufitów: 
- wykonanie zaprawek powierzchni tynków ścian i sufitów, 
- szlifowanie i gruntowanie tynków, 
- dwu-trzykrotne malowanie farbą do wnętrz. 
5. Demontaż oraz instalacja grzejników CO w ramach istniejącego bilansu mocy grzewczej. 
6. Pokrycie istniejących ścian wewnętrznych tynkiem mineralnym, usunięcie ze ścian odpadającego tynku  

i zabrudzeń, zabezpieczenie ścian środkiem grzybobójczym. Wywóz materiałów budowlanych. 
 
KLATKA SCHODOWA 
 
Malowanie ścian i sufitu: 
- wykonanie zaprawek powierzchni tynków, 
- szpachlowanie i gruntowanie, 
- dwu-trzykrotne malowanie farbą do wnętrz. 
 
PRACE ELEKTRYCZNE 
 
-  wykonanie odrębnego przyłącza elektrycznego – zgodnie z warunkami przyłączenia określonymi przez  
operatora; 
- wykonanie zasilania elektrycznego rozdzielni głównej na pierwszym piętrze; 
- Wykonanie rozdzielni elektrycznej głównej na pierwszym piętrze oraz w piwnicy z uwzględnieniem odrębnych 
zabezpieczeń dla sieci komputerowej oraz ogólnej sieci elektrycznej; 
- wykonanie połączenia pomiędzy głównym wyłącznikiem rozdzielni a istniejącym wyłącznikiem ppoż.; 
- załączenie układu zasilania; 
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- zdjęcie istniejących lamp oraz zabezpieczenie ich na czas remontu wraz z wykonaniem oświetlenia 
prowizorycznego 
- demontaż na piętrze obecnych rozdzielni elektrycznych. 
 
 
Zamawiający planuje kontynuację remontu w roku następnym w zakresie: 

 

I PIĘTRO 

1. Montaż drzwi wejściowych z klatki schodowej na korytarz (drzwi do strefy): 
 montaż drzwi z PCV. 

2. Montaż drzwi do pomieszczeń  
3. Montaż wykładzin PCV z wyobleniem ( na powierzchni ok. 280 m² – klasa ścieralności min. P, kolor do 

uzgodnienia.  

PIWNICA 

1. Malowanie ścian (250 m2) i sufitów (80 m2) - dwu-trzykrotne malowanie farbą do wnętrz 
2. Wykonanie podłogi: wyrównanie podłoża, wykonanie wylewki samopoziomującej.  

 
1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 
I PIĘTRO 

1. Montaż wraz z materiałami 8 ścianek działowych o grubości 12 cm z płyt karton-gips w 4 pom. (zgodnie z 
projektem); 
Wysokość pomieszczeń do 3 m., łączna powierzchnia ścian ok. 97 m²; 

 montaż stelaży i płyt, 
 wypełnienie wełną 
 szpachlowanie połączeń. 

2. Zmycie ścian i sufitów (ok. 830 m2) z farby kredowej, uzupełnienie brakujących tynków, zatopienie siatki na 
uszkodzonych powierzchniach ścian i sufitów  (do 10 % powierzchni), szpachlowanie, gruntowanie (całość 
piętra z wyjątkiem sanitariatów) wraz z materiałami, 

3. Malowanie dwu-trzykrotne ścian (około 735 m2) i sufitów (około 250 m2) wraz z farbami (ściany - farba 
lateksowa, sufity - farba emulsyjna).  

4. Zabezpieczenie szyb w oknach przed zabrudzeniem wraz z materiałem. 
5. Wykonanie wraz z podwyższeniem  3 otworów pod montaż drzwi w ścianach działowych – z uwzględnieniem 

materiałów. 
6. Podwyższenie 6 otworów pod montaż drzwi wraz z materiałami. 
7. Demontaż 7 grzejników oraz instalacja 9 grzejników CO wraz z nowymi grzejnikami CO i materiałami 

(przesunięcie i dodanie grzejników w ramach przebudowanych pomieszczeń z zachowaniem 
dotychczasowego bilansu mocy). 

8. Malowanie klatki schodowej: zmycie ścian i sufitów z farby kredowej, uzupełnienie brakujących tynków, 
zatopienie siatki na uszkodzonych powierzchniach ścian i sufitów (do 10 % powierzchni), szpachlowanie, 
gruntowanie, dwu-trzykrotne malowanie farbą (ściany - farba lateksowa, sufity - farba emulsyjna) – 110 m2. 

9. Demontaż obecnych wykładzin wraz z usunięciem kleju (93 m2), demontaż i montaż fragmentów podłogi z 
paneli (7 m2) w celu montażu ścianki działowej  - ok. 100 m2 

10. Wymiana wraz z materiałem 15 kratek wentylacyjnych w remontowanych pomieszczeniach. 
11. Wywóz i utylizacja materiałów budowlanych. 

 
PIWNICA  

1. Montaż wraz z materiałem 6 ścianek działowych o grubości 12 cm z płyt karton-gips w pomieszczeniu  
o wysokości do 3 m² wysokości, o łącznej powierzchni 64 m².  

 montaż stelaży i płyt, 
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 wypełnienie wełną, 
 szpachlowanie połączeń płyt, 

2. Pokrycie istniejących ścian wewnętrznych tynkiem mineralnym wraz z materiałem – ok. 192 m² 
 usunięcie ze ścian odpadającego tynku i zabrudzeń, 
 zabezpieczenie ścian środkiem grzybobójczym, 

3. Wykonanie instalacji wentylacyjnej w wyodrębnionych pomieszczeniach wraz z materiałem; 
4. Demontaż 3 grzejników oraz montaż 4 grzejników C. O. wraz z nowymi grzejnikami CO i materiałem 

(przesunięcie i dodanie grzejników w ramach przebudowywanych pomieszczeń z zachowaniem 
dotychczasowego bilansu mocy). 

 
PRACE ELEKTRYCZNE  
 
1. Wykonanie instalacji elektrycznej typu TN-S głównego zasilania rozdzielni głównej na piętrze oraz 

wykonanie zasilenia rozdzielni w piwnicy. Instalacja wykonana w systemie koryt natynkowych. 
2. Demontaż starej rozdzielni na I piętrze. 
3. Wykonanie i montaż na piętrze głównej rozdzielni elektrycznej z podstawą licznikową z uwzględnieniem: 

 Zabezpieczenia przedlicznikowego; 
 Zabezpieczenia głównego wyłącznika ppoż.; 
 Zabezpieczenia gniazd ogólnego użytku; 
 Różnicówki zintegrowanej z zabezpieczeniem stanowisk komputerowych; 
 Różnicówki dla obwodów łazienkowych; 
 Zabezpieczenia gniazd i urządzeń łazienkowych; 
 Zabezpieczenia obwodów oświetleniowych łazienek 

 4.         Wykonanie rozdzielni w piwnicy z uwzględnieniem: 
 Zabezpieczenia oświetlenia 
 Zabezpieczenia gniazd ogólnych 
 Zabezpieczenia S-zintegrowane z RCD dla sieci komputerowej i serwera 

  5.        Wykonanie połączenia pomiędzy głównym wyłącznikiem rozdzielni a istniejącym włącznikiem ppoż. 
6. Pomiary rezystancji izolacji oraz rezystancji uziemienia złącza i układu zasilania 
7. Załączanie układu zasilania w obiekcie. 
8. Wykonanie przewiertów w ścianach i stropach  
9. Demontaż lamp i wykonanie oświetlenia prowizorycznego. 
1.3. Charakterystyczne parametry określające obiekt: 
 
Budynek położony przy ul. Piwonickiej 7/9 w Kaliszu został wybudowany w 1987 r. i obejmuje trzy kondygnacje  
o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 767,54 m². Funkcja budynku została określona jako biurowo – 
laboratoryjna. 
 
Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu, 
Oddział w Kaliszu. Aktualnie trwały zarządca zajmuje jedynie pomieszczenia na parterze, oferując użyczenie całego 
pierwszego pietra o łącznej powierzchni 255,1 m² oraz piwnicy o powierzchni 64 m² na cele Urzędu Statystycznego 
w Poznaniu, Oddział  w Kaliszu. 
 

1)  Konstrukcja budynku: 
-  mieszana w technologii tradycyjnej; 
-  ściany nośne wewnętrzne i zewnętrzne (części starszej) ceglane o zmiennej grubości, 
-  klatka schodowa:- schody żelbetowe  
 
Długość budynku – 25,10 m 
Szerokość budynku – 13,20 m 
Wysokość budynku 8,10 m 
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2)  Budynek wyposażony jest w  następujące instalacje:  
- elektryczne oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych,  
- elektryczną, wodną i kanalizacyjną, 
- centralnego ogrzewania wodnego, 
- wentylacji mechanicznej, 
- teletechniczną, 
- kanalizacji deszczowej,  
- hydrantową ppoż. 
 
3)  Charakterystyczne  parametry określające wielkość obiektu:  
 
przeznaczenie obiektu:  budynek laboratoryjno – biurowy; 
powierzchnia zabudowy – 332,98 m² 
powierzchnia użytkowa – 767, 54 m²  
powierzchnia użytkowa wszystkich pomieszczeń na I piętrze przed remontem – 262,60 m², po remoncie 258,80 m²  
powierzchnia piwnicy 64 m² 
wysokość pomieszczeń – 3,12 m 
liczba kondygnacji nadziemnych: -2, podziemnych- 1; 
 
4)  Wykończenie: 
stolarka i ślusarka - typowa 
 
1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 
Prace prowadzone  będą w funkcjonującym  Urzędzie.  Nie powinny zakłócać  normalnego tok u obsługi  petentów. 
dlatego część  prac powinna być wykonywana  po godzinach  pracy Urzędu i w dni wolne od pracy. 
 
2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 
 
W  ramach zadania remontowego Zamawiający przewiduje wyodrębnienie dwóch części zamówienia: 
1. Części ogólnobudowlanej polegającej na wykonaniu prac remontowych w ramach których zostaną wyodrębnione 
pomieszczenia biurowe oraz piwniczne; 
2.  prace elektryczne – szczegółowo opisane powyżej.  
 
2.1. Wymagania podstawowe: 
 
1) Zakres  zadania obejmuje wykonanie przyłączenia do instalacji elektrycznej operatora oraz wykonanie rozdzielni 
elektrycznych, a także remont i nowy podział pomieszczeń biurowych, bez konieczności  uzyskania stosownych   
pozwoleń.  Prace odbywać się będą na powierzchni całego piętra I z wyłączeniem sanitariatów oraz w części piwnicy. 
 
2) Prace mają charakter remontowy (odtworzeniowy) i nie mogą ingerować  w konstrukcję i architekturę budynku. 
 
 
2.2. Wymagania szczegółowe: 
 

1. Wewnętrzne prace remontowe i elektryczne. 
Zamawiający przewiduje wyłączenie pierwszego piętra budynku z użytkowania na  czas przeprowadzenia 
prac remontowych i elektrycznych; 
 

2. Zastosowane w części dotyczącej prac remontowych materiały powinny być spełniać  następujące 
minimalne normy i założenia:  

 okładziny ścian z płyt kartonowo-  gipsowych - należy zamontować i zastosować systemowe 
materiały o parametrach zgodnych z technologią i opracowaniem przez wytwórcę stosownie do 
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rodzaju i funkcji pomieszczeń. Grubość pojedynczej  warstwy min. 12 cm. 
 ściany: - tynki w postaci gładzi gipsowych; 
 farby na ścianach lateksowe, o podwyższonej  wytrzymałości na wycieranie; 
 budowa ścian i otworów drzwiowych – w miejscach i w szerokości określonych projektem do 

niniejszego programu. 
3. Zamawiający wymaga aby w zakresie prac instalacyjnych C.O. Wykonawca dostarczył dokumentację 

powykonawczą z zaznaczeniem podziału mocy grzejników zatwierdzoną przez osobę z uprawnieniami do 
prac instalacyjnych. 

4. Zastosowanie w części dotyczącej prac elektrycznych materiałów spełniających normy przewidziane dla 
tych materiałów o parametrach zgodnych z technologią i opracowaniem przez wytwórcę stosownie do 
rodzaju i funkcji pomieszczeń. 

5. Zamawiający w zakresie prac elektrycznych wymaga uwzględnienia zapotrzebowania na prąd dla 47 
stanowisk komputerowych na I piętrze z szacowanym poborem mocy 1 KW na stanowisko.  

6. Zamawiający wymaga w zakresie prac elektrycznych zachowania 30 % zapasu miejsca w rozdzielni oraz  
w przekroju przewodów i mocy obciążenia.  
 
 

3. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO 
 
Podstawy prawne 
1)  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U  z 2018 r. poz.1202); 
2)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-  użytkowego (Dz. U z 2013 r., poz. 1129); 
3) Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w  sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422); 
4) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r., poz.1986) oraz przepisami  
wykonawczymi do wyżej  wymienionej ustawy; 
5) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów  
bezpieczeństwa i higieny  pracy (Dz.  U. z 2003r. Nr 169 paz. 1650); 
6) Rozporządzenie Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16 czerwca 2003 r. w sprawie   ochrony   
przeciwpożarowych budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U  z 2003r. Nr 121 paz. 1138). 
 
 
4. ZALECENIA ZAMAWIAJĄCEGO 
 
- Zamawiający zaleca wizję lokalną w budynku przy ul. Piwonickiej 7/9 w Kaliszu przed złożeniem oferty. 
 
5. ZAŁĄCZNIKI 
 

1) Projekt budowlany Remont budynku administracyjno-biurowego I piętro (z wyłączeniem sanitariatów) 
2) Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A. Oddział w Kaliszu 
3) Rzut I piętra – rozmieszczenie stanowisk komputerowych w pomieszczeniach 



 

 

EGZEMPLARZ NR 4 

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

Branża architektoniczno-budowlana 

  NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

PROJEKTANT 

ARCHITEKTURA 

MGR INŻ. ARCH.  

DOMINIKA WŁODAREK 
1/WPOKK/2013 

 

 

 

PROJEKTANT 

KONSTRUKCJA 

MGR INŻ.  

MACIEJ NOWAK 
WKP/0009/POOK/17 

 

 

 

OPRACOWAŁ 
MGR INŻ.  

MARCIN CHMIELEWSKI 
- 

 

 

 

OPRACOWAŁA 
 MGR INŻ.  

EWA ZIELIŃSKA 
- 

 

 

 

Poznań, październik 2018 r.  

 

 

PROJEKT BUDOWLANY 

REMONT BUDYNKU BIUROWO – ADMINISTARCYJNEGO   

I PIĘTRO 

Kategoria XII 

Inwestor: Urząd Statystyczny w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 27/29, 60-624 Poznań 

Adres:  ul. Piwonicka 7/9, 62-800 Kalisz, dz. nr 3/10, obręb 0111 

 

 

P.W.N. 
 

PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZORY 

MARCIN CHMIELEWSKI 

POZNAŃ 61-745, AL. KAROLA MARCINKOWSKIEGO NR 1A, LOK. 12D 

TEL. 513-970-723 



Remont budynku biurowo-administracyjnego w Kaliszu – I piętro 

 

P.W.N.  PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZORY 

MARCIN CHMIELEWSKI 

ALEJE K. MARCINKOWSKIEGO 1A/12D, 61-745 POZNAŃ 

TEL. 513-970-723 
 

 

SPIS TREŚCI 

1. Strona tytułowa                                                                                                          

2. Spis załączników      

3. Oświadczenie projektanta 

4. Uprawnienia projektanta   

5.  Mapa zasadnicza z lokalizacją budynku 

6. Opis do projektu remontu                   

7. Część rysunkowa                      

Nr Opis rysunku Skala 

REMONT BUDYNKU  

I-1 Inwentaryzacja - piętro 1:100 

P-1 Projekt – rzut piętra 1:100 

P-2 Projekt – obszar „A” - łazienki 1:50 

8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                                  

 

  

 

 

 

 

 

 



Remont budynku biurowo-administracyjnego w Kaliszu – I piętro 

 

P.W.N.  PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZORY 

MARCIN CHMIELEWSKI 

ALEJE K. MARCINKOWSKIEGO 1A/12D, 61-745 POZNAŃ 

TEL. 513-970-723 
 

 

Poznań, dnia 04.10.2018.  

 

 

 

Oświadczenie 

 

 

W świetle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane 

(Dz.U.Nr207, poz.2016 z 2003r. z p.zm.), składam niniejsze oświadczenie, jako 

projektant projektu budowlanego inwestycji  

pod nazwą: Remont budynku biurowo-administracyjnego;  

zlokalizowany: ul. Piwonicka 7/9, 62-800 Kalisz, dz. nr 3/10, obręb 0111,  

inwestor: Urząd Statystyczny w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 27/29,  

60-624 Poznań, 

o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 

techniczno - budowlanymi, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami 

oraz zasadami wiedzy technicznej.  

Projekt budowlany został zaprojektowany*/sprawdzony* na podstawie posiadanych 

uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej oraz konstrukcyjno-

budowlanej. 

 

 

 

 

 Imię i nazwisko Pieczątka/podpis 

PROJEKTANT 

ARCHITEKTURA 

MGR INŻ. ARCH  

DOMINIKA WŁODAREK 
 

PROJEKTANT 

KONSTRUKCJA 

MGR INŻ.  

MACIEJ NOWAK 
 



Remont budynku biurowo-administracyjnego w Kaliszu – I piętro 

 

P.W.N.  PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZORY 

MARCIN CHMIELEWSKI 

ALEJE K. MARCINKOWSKIEGO 1A/12D, 61-745 POZNAŃ 

TEL. 513-970-723 
 

 

Opis do projektu zagospodarowania działki 

1. Dane ewidencyjne  

Budowa – Remont budynku biurowo-administracyjnego – I piętro 

Inwestor – Urząd Statystyczny w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 27/29, 60-624 Poznań  

Adres - ul. Piwonicka 7/9, 62-800 Kalisz, dz. nr 3/10, obręb 0111 

2. Podstawa opracowania: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r. wraz 

z późniejszymi zmianami), 

 Katalogi techniczne urządzeń oraz wytyczne do projektowania ich producentów, 

 Zlecenie Inwestora, 

 Obowiązujące normy i przepisy. 

3. Przedmiot inwestycji: 

Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowej 

dotyczącej remontu pierwszego piętra budynku biurowo-administracyjnego 

w Kaliszu przy ulicy Piwonickiej 7. W zakres remontu wchodzą: wyburzenia ścian 

działowych, montaż nowych ścian działowych wykonanych w systemie płyt G-K, 

montaż urządzeń sanitarnych, prace wykończeniowe.  

Budynek usytuowany jest na terenie działki nr 3/10. Obiekt wykonany w technologii 

tradycyjnej, trzy kondygnacyjny w tym jedna kondygnacja podziemna z dachem płaskim. 

INWESTYCJA NIE WPROWADZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU TERENU.  

NIE PROJEKTUJE SIĘ NIWELACJI TERENU. NIE PROJEKTUJE SIĘ ZMIANY 

SPOSOBU UŻYTKOWANIA.  

4. Istniejący stan zagospodarowania 

Na działce nr 3/10 w Kaliszu przy ulicy Piwonickiej 7 mieści się budynek biurowo-

administracyjny, należący do Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu oraz budynki 

towarzyszące należące do OUM w Poznaniu.   

Działka posiada przyłącze wody, kanalizacji oraz przyłącze energii. Działka jest 

ogrodzona. 
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5. Projektowane zagospodarowanie działki 

 Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie. Projektowane prace budowlane nie mają 

wpływu na istniejące zagospodarowanie terenu. Nie projektuje się niwelacji terenu.  

6. Obszar oddziaływania 

 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane Dz. U. z 2013r poz. 1409 ze zm) w kontekście 

art. 5 ust 1 w/w ustawy.  

 Projekt dotyczy budynku biurowo-administracyjnego w Kaliszu. Budynek nie zmieni 

swej funkcji i nie spowoduje zwiększenia zanieczyszczenia powietrza, nie spowoduje 

zwiększenia poziomu hałasu, a także nie będzie powodować ograniczenia w sposobie 

użytkowania lub zagospodarowania sąsiednich działek. Remont budynku nie spowoduje 

zacienienia ani przesłaniania sąsiednich działek.  

Nr 

ewid. 

działki 

Podstawa formalno-prawna włączenia do obszaru 

objętego oddziaływaniem 
Uwagi 

3/10 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. 

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 ze. zm.). 

Nie ulega zmianie 

3/10 

-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 ze. zm.). 

PRZESŁANIANIE 

Nie ulega zmianie 

ZACIENIANIE 

Nie ulega zmianie 
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OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BĘDZIE DOTYCZYŁ TYLKO 

I WYŁĄCZNIE TERENU DZIAŁKI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ 

PROJEKTOWANY REMONT BUDYNKU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imię i nazwisko Pieczątka/podpis 

PROJEKTANT 

ARCHITEKTURA 

MGR INŻ. ARCH  

DOMINIKA WŁODAREK 
 

PROJEKTANT 

KONSTRUKCJA 

MGR INŻ.  

MACIEJ NOWAK 
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Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego 
 

 

1. Dane ewidencyjne 

Budowa – Remont budynku biurowo-administracyjnego – I piętro 

Inwestor – Urząd Statystyczny w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 27/29, 60-624 

Poznań  

Adres - ul. Piwonicka 7/9, 62-800 Kalisz, dz. nr 3/10, obręb 0111 

 

2.  Dane techniczne obiektu: 

Powierzchnia użytkowa wszystkich pomieszczeń na I piętrze 

Przed remontem 

Po remoncie 

 

262,60 m2 

258,80 m2 

Wysokość pomieszczeń 
3,12m 

Powierzchnia zabudowy 
331,32 m2 

Liczba kondygnacji 
III (jedna 

podziemna) 

3. Istniejący stan zagospodarowania 

Działka nr 3/10  jest zagospodarowana i ogrodzona. Działka połączona jest z drogą 

publiczną istniejącym zjazdem. Na terenie działki oprócz budynku biurowego 

znajduje się budynek gospodarczy oraz budynek garażowy. 

4. Stan prawny terenu 

Teren i obiekt objęty opracowanie stanowi własność Okręgowego Urzędu Miar 

w Poznaniu;  ul. Krakowska 19; Poznań  61-893. 

5. Opis techniczny inwentaryzacji budowlanej  

6. Dane techniczne 

Długość budynku – 25,10  m 

Szerokość budynku – 13,20 m 

Wysokość budynku – 8,10 m 
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Zestawienie pomieszczeń PIĘTRO - INWENTARYZACJA 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – INWENTARYZACJA - PIĘTRO 

Nazwa pomieszczenia [m2] 

POMIESZCZENIE 1 50,70 

POMIESZCZENIE 2 25,80 

POMIESZCZENIE 3 22,90 

POMIESZCZENIE 4 44,50 

POMIESZCZENIE 5     17,70 

POMIESZCZENIE 6 27,10 

KOMUNIKACJA 1 42,70 

KOMUNIKACJA 2 13,80 

KLATKA SCHODOWA 10,30 

WC 1 2,20 

WC 2 3,60 

WC 3 1,30 

ŁĄCZNIE: 262,60 

 

Zestawienie pomieszczeń  PIĘTRO -PROJEKT 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – PROJEKT - PIĘTRO 

Nazwa pomieszczenia [m2] 

POMIESZCZENIE 1 11,50 

POMIESZCZENIE 2 9,20 

POMIESZCZENIE 3 9,20 

POMIESZCZENIE 4 11,50 

POMIESZCZENIE 5 25,80 

POMIESZCZENIE 6 22,90 

POMIESZCZENIE 7 14,10 

POMIESZCZENIE 8 11,10 

POMIESZCZENIE 9 17,70 

POMIESZCZENIE 10 8,10 

POMIESZCZENIE 11 18,50 
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POMIESZCZENIE 12 6,50 

REGON 18,50 

KOMUNIKACJA 1 14,40 

KOMUNIKACJA 2 25,30 

KOMUNIKACJA 3 6,80 

KLATKA SCHODOWA 10,30 

WC DAMSKIE 9,10 

WC MĘSKIE 6,60 

POMIESZCZENIE SOCJALNE 1,70 

ŁĄCZNIE: 258,80 

 

7. Funkcja budynku 

Obiekt przeznaczony jest jako budynek biurowy z częścią techniczną i magazynową 

w piwnicy.   

 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego  

 Budynek został wybudowany w latach 80-tych ubiegłego wieku. Obecny remont nie 

zmienia formy architektonicznej budynku oraz nie zmienia funkcji budynku biurowego 

rozpatrywanego pierwszego piętra. Zmianie będzie podlegało tylko wydzielenie nowych 

pomieszczeń biurowych oraz remont łazienek na pierwszym piętrze.  

8.  Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 

Nie ulega zmianie 

9.  Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego. 

Instalacja wod-kan; c.o.; wentylacja; bez zmiana 

Dostosowanie instalacji wod.-kan. do nowego układu sanitariatów. 

10. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Bez zmian 

11.   Prace ogólnobudowlane - Zakres przebudowy 

A) Zakres projektowanych robót ogólnobudowlanych w budynku obejmuje: 

- remont łazienek; 

- wykonanie nowych ściany działowej w systemie G-K; 

- zamurowanie otworów drzwiowych – lekki system G-K; 



Remont budynku biurowo-administracyjnego w Kaliszu – I piętro 

 

P.W.N.  PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZORY 

MARCIN CHMIELEWSKI 

ALEJE K. MARCINKOWSKIEGO 1A/12D, 61-745 POZNAŃ 

TEL. 513-970-723 
 

 

- wykonanie nowych wykładzin; 

- wykonanie nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej; 

- prace wykończeniowe ścian i sufitów: szpachlowanie; malowanie. 

B) Projektowane roboty instalacyjne - wewnętrzne obejmą: 

Dostosowanie instalacji wod.-kan. do nowego układu sanitariatów. 

C) W zakresie przyłączy i instalacji zewnętrznych przewiduje się: 

- nie dotyczy 

D) Roboty zewnętrzne obejmą: 

- nie dotyczy 

12.  Opis elementów budowlanych 

 Ściany wewnętrzne oraz zewnętrzne – nośne pozostają bez zmian. 

 Wszystkie ściany należy oczyścić/odtłuścić. Po tej czynności należy ściany 

zagruntować, wyszpachlować oraz pomalować zgodnie z kolorystyką zaakceptowaną 

przez Inwestora. W przypadku pojawienia się fragmentarycznie luźnego tyku należy 

odbić tynk z zaprawy cementowo – wapiennej odspojony, poddać odgrzybianiu, 

a następnie wykonać nowy fragment tynku. 

Ściany działowe 

 Projektowane ścianki działowe w systemie płyt G-K z dwukrorotnym poszyciem 

płytą, wypełnione wełną mineralna o grubości 12 cm.  

13. Sufity podwieszone 

 Nie przewiduje się wykonywanie sufitów podwieszanych. Jest tylko przewidziana 

naprawa/wzmocnienie pęknięć na stropie poprzez wklejanie miejscowe siatki. 

15. Posadzki 

 Posadzki we wszystkich pomieszczeniach antypoślizgowe, nienasiąkliwe i łatwo 

zmywalne. Należy zdemontować starą wykładzinę wraz z oczyszczeniem powierzchni 

dokonać wyrównania posadzki wylewką wyrównującą a później ułożyć warstwę 

posadzki, cokół z płytek podłogowych (lub wykładzina PCV) wys. 10 cm.  

Płytki: płytka gresowa o wym. 300x300mm; R10; mat. Wraz z cokolikiem 
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Wykładzina: nowa wykładzina gr. 2,0mm np. NOVOFLOR lub inna o parametrach nie 

gorszych niż zaproponowana. 

14. Nadproża 

Nie projektuje się wykonywania nowych nadproży.  

15.  Stolarka okienna i drzwiowa 

 Stolarka okienna: nie dotyczy 

 Stolarka drzwiowa: należy wykonać nowe drzwi do pomieszczeń. Drzwi drewniane 

wykonane z płyty wiórowej otworowanej w  okleinie; skrzydła drzwiowe należy 

wyposażyć w 2 zawiasy; ościeżnica obejmująca regulowana; drzwi należy wyposażyć 

w zamki patentowe, do pomieszczeń jak WC należy przewidzieć otwory w drzwiach. 

Kierunki otwierania drzwi zgodnie z rysunkiem architektonicznym. W razie konieczności 

należy podkuć otwory w celu dopasowania drzwi do istniejących otworów. Przed 

zamówieniem drzwi należy wymiary otworów zweryfikować na terenie budowy. Drzwi 

np. firmy PORTO.  

16. Wykończenia wewnętrzne, malowanie 

- sufity – malowane farbami lateksowymi, kolor biały RAL 9001; 

- ściany – malowane farbami lateksowymi pomieszczenia: kolor w pastelowych 

odcieniach koloru żółtego; poczekalnia oraz korytarz w pastelowych odcieniach fioletu; 

przed przystąpieniem do malowania należy wykonać próbę na ścianie wielkości min. 

1x1m w celu potwierdzenia przez Inwestora/Inspektora Nadzoru; 

17. Wyposażenie sanitariatów 

Remont należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi jakimi powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w szczególności Rozdział 6 – Pomieszczenia 

higieniczno-sanitarne.  

Kabina ustępowa (ustęp wydzielony) powinna mieć najmniejszy wymiar poziomy 

(szerokość) w świetle co najmniej 0,9 m i powierzchnię przed miską ustępową co 

najmniej 0,6 x 0,9 m w rzucie poziomym. Powierzchnia przed pisuarem co najmniej 1,00 

x 0,7 m.  

Płytki ścienne i podłogowe 
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-Ściany w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykończyć  płytkami 

ceramicznymi do wysokości 2,00 m, narożniki wykonać z płytek szlifowanych. 

Zakazuje się stosowania listew z ćwierćwałkiem, 

- w łazienkach płytki układać na całej powierzchni, pod brodzikiem również, 

Armatura wg ustaleń z Zamawiającym 

-systemy instalacyjne  typu  GEBERIT,  muszle  ustępowe  wiszące  z  deską  sedesową 

z plastików twardych, wolnoopadające. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

a) Zakres robót dla całego zamierzenia obejmuje: 

- drobne prace rozbiórkowe, 

- remont budynku – na kondygnacji pierwszego piętra, 

- remont łazienek na pierwszym piętrze. 

b) Istniejące na terenie inwestycji obiekty budowlane: 

- budynek biurowy, 

- 2 budynki gospodarcze. 

c) Na terenie działki nie występują elementy zagospodarowania działki lub terenu, które 

mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

d) Przy wykonywaniu robót trzeba zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wynikające z prowadzenia prac budowlanych.   

Prace na wysokości należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy 

i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; prace 

przy cięciu metali prowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami bezpieczeństwa 

i higieny pracy, zawartymi w odpowiednich przepisach. 

Wszelkie prace budowlane przy istniejących elementach budynku należy prowadzić pod 

nadzorem kierownika budowy i z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa.  

e) Przed przystąpieniem do realizacji robót konieczne jest przeprowadzenie instruktażu 

robotników celem określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

Instruktaż powinien obejmować w szczególności imienny podział pracy, kolejność 

wykonywania zadań, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych 

czynnościach. Pracownicy na budowie muszą stosować środki ochrony indywidualnej, 

zabezpieczające przed skutkami zagrożeń. Prace szczególnie niebezpieczne należy 

prowadzić pod nadzorem wyznaczonych w tym celu osób, posiadających odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników 

przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Szkolenia 

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne, 

- szkolenie okresowe. 
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Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 

szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne („Instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 

pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach 

zbiorowych pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 

pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, 

sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania 

pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być 

zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony 

przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie 

nie dłuższym niż 6-miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

roboczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3-

lata, a na stanowiskach pracy na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia 

oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Na placu budowy powinny być 

udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i 

higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 

zdrowia 

pracowników, 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

- udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonania przed rozpoczęciem danej 

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do 

wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 

stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników. 
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Nie wolno dopuścić pracownika do pracy – do której wykonywania nie posiada 

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości 

przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster budowy, 

stosownie do zakresu obowiązków. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa 

i higieny pracy, 

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 

z ich przeznaczeniem, 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 

związanymi z warunkami środowiska pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, 

a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie 

z przeznaczeniem. 

Na podstawie: 

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 

stanowisku pracy, 

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, kierownik 

budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 

pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników 

szkodliwych i uciążliwych, 

- likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników, głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 

osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac 
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i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnienie na budowie, 

powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze 

zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 

roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 

użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczająca ochronę przed 

występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 

wzroku, słuchu). Kierownik budowy jest obowiązany informować pracowników 

o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

Wszystkie osoby wykonujące pracę muszą posiadać odpowiednie uprawnienia 

i przeszkolenia. 

Należy stosować wymagane przepisami środki ochrony indywidualnej. 

Należy przestrzegać przepisy prawa dotyczące bhp: 

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 

94 z późn. zm.) art. 21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

- Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późn. zm.) -ustawa z dnia 21 

grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122, poz. 1321 z późn. zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia. 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. nr 151, poz. 1256); 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62, 

poz. 285); rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w 

sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej ( Dz.U. nr 

62, poz. 287); 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

rodzajów prac które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 

62, poz. 288); 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie 

uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania 

projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu 
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powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na 

Rzeczoznawców (Dz.U. nr 62, poz. 290); 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych 

posiłków i napojów (Dz.U. nr 60, poz. 278); 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844 z późn. zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118, poz. 1263) 

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

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, 

poz. 401) z uwagi na utratę mocy prawnej rozporządzenia Ministra Budownictwa i 

Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy 

wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93) z 

dnia 19 września 2003 r. 

f) Teren budowy powinien być ogrodzony, odpowiednio oznakowany i strzeżony przed 

dostępem osób nieupoważnionych. Miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie 

do rodzaju zagrożenia muszą być wydzielone i oznakowane, oraz odpowiednie 

zabezpieczone. Teren remontu powinna być wyposażona w odpowiednie środki gaśnicze, 

urządzenia przeciwpożarowe oraz apteczkę. Na terenie budowy powinny być 

udostępnione pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pracowników. Należy zapewnić 

wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje. 
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