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3333 CZĘŚĆ FORMALNO- PRAWNA

• Uprawnienia i wpis do izby członków zespołu projektowego
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4444 SPIS  RYSUNKÓW  

1. Rzut pomieszczeń - inwentaryzacja skala 1:50
2. Przekrój A-A, B-B skala 1:50
3. Rzut pomieszczeń – projekt skala 1:50
4. Rzut pomieszczeń – zakres prac skala 1:50
5. Przekrój A-A skala 1:50

strona 2



                                                                                                               REMONT  POMIESZCZEŃ -  Dom Kultury Katowice – Zawodzie

II. OPIS
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5555 DANE OGÓLNE.

5.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Projekt budowlano – wykonawczy remontu pomieszczeń w Miejskim Domu
Kultury Katowice - Zawodzie.

5.2 LOKALIZACJA  INWESTYCJI .

Katowice ul. Marcinkowskiego 13

5.3 INWESTOR .

Miejski Dom Kultury „ Bogucice – Zawodzie ” ul. Markiefki 44 a , 40 – 213 Katowice

5.4 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA POMIESZCZEŃ.

Remontowane pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku.                   

Nr pomieszczenia Nazwa Powierzchnia (m2) Wykończenie podłóg

0.01 WC 2,54 płytki ceramiczne

0.02 WC 2,82 płytki ceramiczne

0.03 MAGAZYN 12,71 pcv

0.04 MAGAZYN 12,71 pcv

0.05 ŚWIETLICA 46,93 parkiet
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5.5 OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH .

ŚWIETLICA :

• demontaż istniejacych boazerii na scienach i sufitach

• demontaż i wykonanie nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu

• zabezpieczenie i obudowa z ewentualnym przesunieciem  - instalacji c.o. - obudowa z płyt
gipsowo – kartonowych

• skucie starych i wykonanie nowych tybków IV kategorii z gładzią gipsową

• cyklinowanie i malowanie istniejącego parkietu

• demontaz starych i montaż nowych żaluzji antywłamaniowych na oknach, otwieranych od
wewnątrz

• malowanie ścian

MAGAZYNY

• zmycie starych farb
• uzupełnienie  i wyrównanie scian pod malowanie 
• malowanie pomieszczeń

WC :

• przebudowa całości pomieszczenia wraz z wymiana wszystkich instalacji, wykonaniem
instalacji wentylacji mechanicznej i robotami budowlanymi zgodnie z rysunkami

5.6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZYJĘTYCH  ROZWIAZAŃ PROJEKTOWYCH .

• tynk VI kategorii z gładzią gipsową
• drzwi drewniane jak pozostałej części budynku wraz z ościeżnicami
• sufity podwieszane - sufity podwieszane  rozbieralne o module 60 x 60 cm na ruszcie

stalowym. Płyty  wykonane ze sprasowanej wełny mineralnej w kolorze białym.
mocowanie na profilach i wieszakach stalowych wg technologi producenta, 

• płytki ceramiczne gresowe  - kolorystyka ustalona w Inwestorem
• żaluzje antywłamaniowe wewnętrzne do montażu na oknach ( okno zewnętrzne, okno

podawcze ) rolowane  w skrzynkach , sterowanie ręczne
• farby emulsyjne zmywalne
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6666 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

6.1 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW.

Zgodnie z pkt 5.5 opisu

6.2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH;

Nieruchomość położona w ścisłej zabudowie miejskiej

6.3 WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU,
KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROśENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA
LUDZI.

Przedmiotowy teren wraz z budynkiem zlokalizowano w zabudowie miejskiej    w pobliżu
ciągów pieszych i dróg dojazdowych. 

Podczas realizacji inwestycji występuje zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przy
prowadzeniu prac budowlanych a w szczególności:

• wykonywanie robót w czasie użytkowania budynku,
• roboty przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5.0 m.
• prowadzenie prac przy pomocy sprzętu zmechanizowanego

Prace budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami bhp, warunkami
technicznymi wykonywanych robót oraz polskimi normami i przepisami szczegółowymi.
Inne zagrożenia mogące wystąpić w czasie prowadzenia inwestycji:zastosowanie materiałów -
wszystkie materiały użyte w trakcie prowadzenia prac powinny być zgodne    z polskimi normami
lub posiadały stosowne aprobaty technicznewykorzystanie sprzętu budowlanego i urządzeń
technicznych - wszystkie urządzenia techniczne oraz sprzęt budowlany zastosowany w czasie
realizacji inwestycji powinien posiadać  odpowiednie dopuszczenia i zezwolenia do eksploatacji
zapewniające bezpieczne funkcjonowanie zgodnie  z przepisami szczegółowymi i  normami.
Należy zwrócić szczególną uwagę na stan i jakość urządzeń technicznych oraz sprzętu
budowlanego przez osoby naprawiające    i  eksploatujące w/w urządzenia.ochrona
przeciwpożarowa -  pomieszczenia magazynowe   i składowiska, a także inne urządzenie
tymczasowe na placu budowy należy wyposażyć w sprzęt ochrony przeciwpożarowej
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6.4 WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROśEŃ
WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH,
OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROśEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTĄPIENIA

Inne zagrożenia mogące wystąpić w czasie prowadzenia inwestycji:
- zastosowanie materiałów -  wszystkie materiały użyte w trakcie prowadzenia prac

powinny być zgodne    z polskimi normami lub posiadały stosowne aprobaty
techniczne

- wykorzystanie sprzętu budowlanego i urządzeń technicznych - wszystkie
urządzenia techniczne oraz sprzęt budowlany zastosowany w czasie realizacji
inwestycji powinien posiadać  odpowiednie dopuszczenia i zezwolenia do
eksploatacji zapewniające bezpieczne funkcjonowanie zgodnie   z przepisami
szczegółowymi i  normami. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan i jakość
urządzeń technicznych oraz sprzętu budowlanego przez osoby naprawiające
i  eksploatujące w/w urządzenia.

- ochrona przeciwpożarowa -  pomieszczenia magazynowe   i składowiska, a także
inne urządzenie tymczasowe na placu budowy należy wyposażyć w sprzęt ochrony
przeciwpożarowej

6.5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAśU PRACOWNIKÓW
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien być przeszkolony w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy. Operatorzy maszyn budowlanych o napędzie silnikowym winni
skończyć szkolenie i posiadać  uprawnienia do obsługi tych urządzeń wydane przez komisję
kwalifikacyjną. 
Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego odpowiednich kwalifikacji lub
potrzebnych umiejętności do jej wykonania.
Prace budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami bhp, warunkami technicznymi
wykonywanych robót oraz polskimi normami i przepisami szczegółowymi.

6.6 WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO
ZAGROśENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ,
UMOśLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POśARU, AWARII
I INNYCH ZAGROśEŃ.

Prace budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami bhp, warunkami
technicznymi wykonywanych robót oraz polskimi normami i przepisami szczegółowymi.
Wszystkie materiały użyte w trakcie prowadzenia prac powinny być zgodne z polskimi normami
lub posiadały stosowne aprobaty techniczne
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Urządzenia techniczne oraz sprzęt budowlany zastosowany w czasie realizacji inwestycji powinien
posiadać  odpowiednie dopuszczenia i zezwolenia do eksploatacji zapewniające bezpieczne
funkcjonowanie zgodnie z przepisami szczegółowymi i  normami. Należy zwrócić szczególną
uwagę na stan i jakość urządzeń technicznych oraz sprzętu budowlanego przez osoby
naprawiające   i  eksploatujące w/w urządzenia.
Pomieszczenia magazynowe   i składowiska, a także inne urządzenie tymczasowe na placu
budowy należy wyposażyć w sprzęt ochrony przeciwpożarowej
Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i oznakowany. W miejscach niebezpiecznych
należy umieścić znaki informujące o zagrożeniu oraz stosować środki chroniące przed skutkami
zagrożeń (np. siatki, barierki).
Na powierzchniach powyżej 1,0 m  wysokości gdzie są prowadzone prace powinny być
zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości  co
najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości min. 0,15m. Prace te powinny być tak organizowane
wykonywane by nie zmuszały pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys
urządzenia na którym stoi.
Rusztowania i pomosty winny być  zabezpieczone przed nieprzewidywaną zmianą położenia oraz
muszą posiadać odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie.
Podłoga pomostu powinna być równa i trwale umocowana do konstrukcji pomostu, a jej
powierzchnia wystarczająca dla pracowników i niezbędnych im materiałów i narzędzi.
Rusztowania budowlane powinny posiadać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp
do stanowisk pracy.
Rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymogami norm. Rusztowania nietypowe
powinny być wykonane zgodnie z projektem. 
Użytkowanie rusztowania dopuszczone jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny
potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
Przy pracach na konstrukcji budowlanej bez stropów na wysokości powyżej 2m należy 
- sprawdzić stan techniczny konstrukcji , jej stabilność, wytrzymałość na przewidywane
obciążenie oraz przed nie przewidywaną zmianą położenia
- zapewnić stosowanie przez pracowników  odpowiedniego sprzętu chroniącego przed upadkiem
z wysokości ( szelki bezpieczeństwa)
- zapewnić stosowanie hełmów przeznaczonych do prac na wysokości
Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac transportowych wynika również ze
stosowania wymagań jakie obowiązują podczas eksploatacji stosowanych do tego celu maszyn i
urządzeń.
Na budowie należy zwrócić dużą uwagę do właściwej organizacji  ręcznych prac transportowych.
Przy ręcznym przemieszczaniu przedmiotów tam gdzie jest to możliwe należy zapewnić sprzęt
pomocniczy zapewniający bezpieczne wykonanie pracy. 
Przedmioty przewożone na wózkach nie powinny wystawać poza obrys wózka ( chyba że transport
odbywa się pod nadzorem zapewniającym bezpieczne jej wykonanie)
Niedopuszczalne jest ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 30 kg na
wysokość 4m lub na odległość powyżej 25m.
Niedopuszczalne jest zespołowe przemieszczanie przedmiotów o masie przekraczającej 500kg.
Transport poziomy materiałów , konstrukcji, urządzeń itp. odbywać się będzie środkami
transportu samochodowego, istniejącymi drogami zakładowymi i czasowymi dojazdami z płyt
drogowych z bezpośredni rejon prowadzenia robót lub na plac składowo – montażowy.
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III Część formalno – prawna

• Uprawnienia i wpis do izby członków zespołu projektowego
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IV. Rysunki

6. Rzut pomieszczeń - inwentaryzacja skala 1:50
7. Przekrój A-A, B-B skala 1:50
8. Rzut pomieszczeń – projekt skala 1:50
9. Rzut pomieszczeń – zakres prac skala 1:50
10. Przekrój A-A skala 1:50
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