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1. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1.1. INWESTOR 

 

INSTYTUT FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY IM. SYLWESTRA 
KALISKIEGO UL. HERY 23, 01-497 WARSZAWA 

 

1.2.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pomieszczeń 

wewnętrznych nr: 9, 11, 13, 24, 31, 32 oraz schodów zejściowych do 

warsztatów w budynku nr 1 na terenie IFPILM przy ul. Hery 23 w Warszawie. 

 

1.3 PODSTAWA TECHNICZNA PROJEKTU    

 

Do opracowania projektu wykorzystano następujące materiały: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie. Dz.U.nr109, poz.1156 z dnia 12 maja 2004 

r. wraz ze zmianami tj. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 

1422). 

- Pomiary własne w zakresie koniecznym do opracowania projektu 

wykonane w czasie wizji lokalnej na budynku. 

 

3. STAN ISTNIEJĄCY 

 

3.1  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Budynek oznaczony jako nr 1 na terenie IFPILM, pełni funkcje 

administracyjno- laboratoryjną. Jest to budynek wolnostojący, o rzucie 

prostokąta z występami w szczytach oraz na poziomie wejścia głównego. 

Budynek posiada podłużny układ konstrukcyjny. Rozstaw  ścian tworzących 

dwutrakt wynosi 9,00 i 6,00 m. Budynek został zbudowany w latach 70 jako 
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dwukondygnacyjny, podpiwniczony z podwyższonym poziomem parteru (tzw. 

wysoki parter). Dach budynku dwuspadowy o małych pochyleniach połaci z 

różnymi wysokościami połaci dla obu traktów. Budynek posiada 3 wejścia: 

wejście główne z niezależna komunikacją dla poziomu wysokiego i niskiego 

parteru, wejścia w szczytach budynku. 

 

3.2  ZESTAWIENIA POWIERZCHNI 
NR POMIESZCZENIA WYSOKI PARTER POWIERZCHNIA [m2] 

9 POM. BIUROWE 36,74 

11 POM. SOCJALNE 19,30 

13 POM. BIUROWE 37,44 

24 TOALETY 15,68 

31 POM. BIUROWE 38,29 

32 POM. BIUROWE 40,36 

SCHODY DO PIWNICY. KOMUNIKACJA 12,76 

SUMA  200,57 

 

3.3  DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 

 
Fot. nr 1- Pom. nr 9- widok ogólny. 
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Fot. nr 2- Pom. nr 9- widok ogólny. 
 
 

 
Fot. nr 3- Pom. nr 11- widok ogólny. 
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Fot. nr 4- Pom. nr 11- widok ogólny. 
 
 

 
Fot. nr 5- Pom. nr 11- fragment osłony stalowej szachtu w  

      stropie dla niewykorzystywanych urządzeń. 
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Fot. nr 6- Pom. nr 13- widok ogólny. 
 
 
 
 

 
Fot. nr 7- Pom. nr 31- widok ogólny. 
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Fot. nr 8- Pom. nr 31 i 32 – aneks kuchenny. 
 
 

 
Fot. nr 9- Pom. nr 32- widok ogólny. 
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Fot. nr 10- Pom. nr 32- widok ogólny. 
 

    
Fot. nr 11 i 12- schody zejściowe oraz toaleta damska. 
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Fot. nr 13- Zabudowa przy wejściu do toalety damskiej. 
 

 
Fot. nr 14- Toaleta męska- widok ogólny. 
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Fot. nr 15- Toaleta męska- widok ogólny. 
 
 

 
Fot. nr 16- Toaleta męska- widok ogólny. 
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4. STAN PROJEKTOWANY 

 

4.1  PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

 

Projektuje się dostosowanie budynku dla potrzeb użytkownika. W tym 

celu niektóre pomieszczenia mogą zostać podzielone na dwa mniejsze. 

Ewentualna decyzja o podziale zostanie podjęta na etapie wyboru 

wykonawcy robót.  Funkcje pomieszczeń pozostają bez zmian.  

 

4.2  PRACE ROZBIÓRKOWE ORAZ DEMONTAŻOWE 

 

W celu poprawy standardu i stanu technicznego pomieszczeń w 

ramach prac remontowych planuje się następujące prace rozbiórkowo- 

demontażowe:  

 rozbiórka istniejących ścianek działowych zgodnie z częścią 

rysunkową 

 skucie miejsc z spękanymi tynkami na ścianach i sufitach 

 demontaż materiały wykończeniowego z posadzek (gres, pcv) 

 demontaż stolarki drzwiowej 

 demontaż elementów instalacji C.O. i ponowny montaż po 

pracach remontowych  

 demontaż przyborów sanitarnych itp. w toaletach oraz aneksach 

kuchennych w pom. biurowych oraz pom. socjalnym. 

 skucie płytek gresowych ze ścian w toaletach oraz przy aneksach 

kuchennych w pom. biurowych i pom. socjalnym 

 demontaż elementów stalowych z posadzki w pom. socjalnym. 

 skucie cokołu na klatce schodowej (schody zejściowe). 

 demontaż sufitu podwieszanego w konstrukcji drewnianej w pom. 

nr 31 i 32. 
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4.3  GŁÓWNE PRACE PROJEKTOWANE  
 
 W celu poprawy standardu i stanu technicznego pomieszczeń w 

ramach prac remontowych planuje się następujące roboty budowalne, 

montażowe i wykończeniowe do wykonania: 

 wykonanie sufitu podwieszanego w pomieszczeniach nr 31 i 32. 

 wykonanie nadproży w ewentualnych projektowanych otworach 

drzwiowych- wersja przy podziale pomieszczeń. 

 wykonanie nowych tynków wraz z gładziami na ścianach i 

sufitach, 

 wykonanie wykładziny typu tarkett we wszystkich 

pomieszczeniach poza toaletami. 

 montaż nowej stolarki drzwiowej 

 montaż elementów wyposażenia sanitarnego toalet, pom. 

socjalnego, aneksów kuchennych 

 wykonanie okładziny z płytek ceramicznych parapetów 

lastrykowych we wszystkich pomieszczeniach 

 przeróbki w instalacjach sanitarnych w związku z projektowanymi 

aneksami kuchennymi w pomieszczeniach biurowych oraz w 

związku z remontem toalet, pomieszczenia socjalnego. 

 malowanie balustrady stalowej schodów zejściowych do 

warsztatów 

 zakup, dostawa, montaż zestawu mebli kuchennych do 

pomieszczeni socjalnego oraz aneksów kuchennych 

 inne prace budowalne towarzyszące niezbędne do wykonania 

przy realizacji w/w prac. 

 

4.4  ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE 

 

4.4.1.  POSADZKI WINYLOWE 

  W pomieszczeniach objętych opracowaniem z wyjątkiem toalet 

projektuje się nową warstwę wykończeniową posadzki z wykładziny 
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homogenicznej opartej na syntetycznych polimerach termoplastycznych np. 

tarkett. Przed wykonaniem należy istniejące warstwy wykończeniowe skuć/ 

zdemontować we wszystkich pomieszczeniach z wyjątkiem klatki schodowej 

gdzie projektuje się wykonać nową wykładzinę na istniejącą posadzkę 

lastrykową z uprzednim uzupełnieniem ubytków itd. Przed wykonaniem 

klejenia posadzek należy wykonać warstwę wyrównawczą z masy 

posadzkowej samopoziomującej dobierając odpowiednią masę do grubości 

warstwy do wykonania w danym miejscu. 

Grubość całkowita projektowanej wykładziny to 2 mm. Produkt ma być 

wodoszczelny. Produkt ma być odporny na uszkodzenia od nóżek, kół krzeseł. 

Wykładzinę należy układać stosując 10 cm wywinięcie na ściany. Podłoże 

musi być czyste, suche i bez pęknięć. Należy usunąć kurz i zabrudzenia, takie 

jak plamy farby, oleju, itd., które mogą zmniejszać przyczepność. Do klejenia 

wykładziny, należy używać tylko i wyłącznie klejów dopuszczonych do 

stosowania przez Producenta wykładziny. Montaż należy przeprowadzić w 

temperaturze pokojowej co najmniej 15°C. Wilgotność względna powietrza w 

pomieszczeniu powinna wynosić 30-60%. Temperaturę i wilgotność należy 

utrzymać przez co najmniej 72 godziny przed montażem oraz przez cały okres 

po instalacji i podczas użytkowania. Montując wykładzinę należy stosować się 

do zapisów w kacie technicznej. 

 

4.4.2.  POSADZKI Z PŁYTEK CERAMICZNYCH (TOALETY) 

Istniejące płytki ceramiczne, należy skuć wraz z warstwą kleju. Podłoże 

wyrównać z użyciem samoczynnie wygładzająca się zaprawa do 

wyrównywania podłoża (do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych). 

Następnie należy wykonać warstwę wodoszczelną z elastycznej powłoki 

wodoszczelnej np. Ceresit CR 166 z wywinięciem na ścianę. Przed 

rozpoczęciem klejenia płytek należy posadzki dokładnie umyć i oczyścić. 

Powierzchnie po wyschnięciu zagruntować gruntem np. CT 19 Ceresit. Grunt 

należy przed użyciem dokładnie przemieszać. Preparat nanosić cienką 

warstwą, równomiernie, nie tworząc kałuż, przy pomocy szczotki, pędzla lub 

wałka welurowego. W zależności od rodzaju podłoża, czas schnięcia wynosi 
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od 2 do 6 godzin. Płytki należy kleić wysokoelastyczną zaprawą klejącą do 

klejenia płyt wielkoformatowych np.CM 22 Ceresit. Do fugowania należy użyć 

fugę np. Ceresit CE 43. Wymiar fugi 0,2-0,3 cm. Fugę należy zaimpregnować 

silikonowym impregnatem do spoin np. CT 10. Podczas układania płytek 

należy unikać małych docinek w narożach posadzki.    

 

4.4.3.  GŁADZIE 

Ściany pięter w chwili obecnej wykończone tynkiem tradycyjnym i 

powłokami malarskimi z lamperią z farby olejnej (schody zejściowej do 

warsztatów). Projektuje się na ścianach wykonanie gładzi oraz warstw 

malarskich.  

Istniejące ściany należy oczyścić, odpadające tynki skuć. Powłokę 

malarską z farby olejnej zagruntować preparatem np. CT16.  Przy nakładaniu 

gruntu nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Nie rozcieńczać 

preparatu! CT 16 należy nakładać wałkiem lub pędzlem, równomiernie i 

jednokrotnie. Czas schnięcia CT 16 wynosi ok. 3 godziny. Następnie 

powierzchnie ścian zagruntować preparatem np. IN 10 (wyłącznie przy użyciu 

wałka malarskiego). W miejscach występowania większych pęknięć, rys i 

ubytków przed wykonaniem warstwy gładzi wierzchniej zastosować gładź 

szpachlową np. Ceresit IN 35 przeznaczoną do wypełniania. Jako warstwę 

ostateczną pod malowanie, należy zastosować białą gładź gipsową  np. 

IN45 Ceresit. Powierzchnia przed położeniem gładzi powinna zostać 

zagruntowana preparatem np. IN10 Ceresit. Do odmierzonej ilości czystej, 

chłodnej wody wsypywać zawartość opakowania i mieszać za pomocą 

wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 

Odczekać około 5 minut i jeszcze raz wymieszać. Jeśli potrzeba można 

zwiększyć dodatek wody o około 3% na opakowanie i zamieszać ponownie. 

Materia należy nakładać na powierzchnię przy użyciu pacy metalowej, a po 

nałożeniu materiał przegładzić szeroką pacą wykonaną ze stali nierdzewnej i 

pozostawić do wyschnięcia. Po stwardnieniu materiału, powierzchnia nadaje 

się do szlifowania przy użyciu papieru ściernego lub siatki do szlifowania oraz 

za pomocą szlifierki mechanicznej tzw. żyrafy. W przypadku większych 
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nierówności materiał należy ponownie aplikować warstwami o niewielkiej 

grubości o ile zajdzie taka potrzeba - wielokrotnie (po całkowitym 

wyschnięciu warstwy wcześniejszej).W przypadku aplikacji „mokre na mokre” 

należy poczekać, aż nałożona warstwa wstępnie zwiąże. Zaleca się 

nakładanie jednorazowo warstwy nie grubszej niż 5 mm. Nie stosować w 

warstwach poniżej 1mm. Gładź można malować po całkowitym wyschnięciu 

oraz zagruntowaniu preparatem np. IN 10 (wyłącznie przy użyciu wałka 

malarskiego). Zagruntowaną powierzchnie pomalować dwukrotnie farbą np. 

Tikkurila Optiva Matt [5]. 
 

4.4.4.  PŁYTKI CERAMICZNE NA ŚCIANCH 

Ściany w chwili obecnej wykończone są płytkami ceramicznymi do 

wysokości ok 2m oraz ponad płytkami tynkiem tradycyjnym i powłokami 

malarskimi. Projektuje się na ścianach wykonanie okładziny z płytek 

ceramicznych wielkoformatowych do wysokości ok 2,20 m oraz powyżej tynku 

z powłokami malarskimi. Istniejące płytki ceramiczne na ścianach należy 

skuć.  Powierzchnię przed przyklejaniem płytek, należy oczyścić szczotkami 

drucianymi. Tak przygotowane ściany należy zagruntować gruntem 

specjalnym, koncentratem np. CN 94 Ceresit. Kilkakrotnie wstrząsnąć 

zawartością opakowania. Koncentrat rozcieńczyć wodą (1 część CN 94 

wymieszać z 3 częściami wody). Preparat nanosić cienką warstwą, 

równomiernie, nie tworząc kałuż, przy pomocy szczotki lub pędzla. W 

zależności od rodzaju podłoża, czas schnięcia wynosi od 2 do 4 godzin. Płytki 

należy kleić wysokoelastyczną zaprawą klejącą do klejenia płyt 

wielkoformatowych np. CM 22 Ceresit. Zaprawa CM 22 posiada bardzo dużą 

odporność na poślizg, dzięki czemu możliwe jest klejenie dużych, ciężkich płyt 

nawet na powierzchniach pionowych bez konieczności ich podpierania – 

praktycznie brak spływu, efektu osuwania się płyt. Do fugowania należy użyć 

fugę Ceresit np. CE 44. Wymiar fugi 0,2-0,3 cm. Fugę należy zaimpregnować 

silikonowym impregnatem do spoin np. CT 10.   

Uwaga: Podczas układania płytek należy unikać małych docinek w 

narożach ścian. W wypadku wyniknięcia potrzeby docinania np. 5 cm 
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docinków układanie płytek należy rozplanować od środka ściany nie od 

naroża.  

Krawędzie wypukłe wykańczać bez dodatkowych listew narożnych, 

jedynie poprzez fazowanie krawędzi płytek. Płytki należy układać od dołu 

ściany stosując wszędzie płytkę cokołową z kolekcji jak płytki posadzkowe. 

Powierzchnie ścian ponad płytkami zatrzeć białą gładzią gipsową do 

zastosowania, jako ostateczna warstwa wykończeniowa pod malowanie np. 

IN45 Ceresit. Powierzchnia przed położeniem gładzi powinna zostać 

zagruntowana preparatem np. IN10 Ceresit. Do odmierzonej ilości czystej, 

chłodnej wody wsypywać zawartość opakowania i mieszać za pomocą 

wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 

Odczekać około 5 minut i jeszcze raz wymieszać. Jeśli potrzeba można 

zwiększyć dodatek wody o około 3% na opakowanie i zamieszać ponownie. 

Materiał należy nakładać na powierzchnię przy użyciu pacy metalowej, a po 

nałożeniu przegładzić szeroką pacą wykonaną ze stali nierdzewnej i 

pozostawić do wyschnięcia. Po stwardnieniu materiału, powierzchnia nadaje 

się do szlifowania przy użyciu papieru ściernego lub siatki do szlifowania oraz 

za pomocą szlifierki mechanicznej tzw. żyrafy. W przypadku większych 

nierówności materiał należy ponownie aplikować warstwami o niewielkiej 

grubości o ile zajdzie taka potrzeba - wielokrotnie (po całkowitym 

wyschnięciu warstwy wcześniejszej).W przypadku aplikacji „mokre na mokre” 

należy poczekać, aż nałożona warstwa wstępnie zwiąże. Zaleca się 

nakładanie jednorazowo warstwy nie grubszej niż 5 mm. Nie stosować w 

warstwach poniżej 1 mm. Gładź można malować po całkowitym wyschnięciu 

oraz zagruntowaniu preparatem np. IN 10 (wyłącznie przy użyciu wałka 

malarskiego).  Zagruntowaną powierzchnie pomalować dwukrotnie farbą 

lateksową np.Tikkurila Optiva Matt [5]. 
 

UWAGA: POWIERZCHNIE ŚCIAN POWYŻEJ PŁYTEK ORAZ TYNKOWANE MAJĄ 

BYĆ ZLICOWANE! 
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4.4.5.  SUFITY 

Sufity wykończone są tynkiem tradycyjnym i powłokami malarskimi. 

Projektuje się na sufitach wykonanie gładzi oraz warstw malarskich. Istniejące 

sufity należy oczyścić, odpadające tynki skuć. Powierzchnie sufitowe 

zagruntować preparatem np. IN 10 (wyłącznie przy użyciu wałka 

malarskiego). W miejscach występowania większych pęknięć, rys i ubytków 

przed wykonaniem warstwy gładzi wierzchniej  zastosować gładź szpachlową 

np. Ceresit IN 35 przeznaczoną do wypełniania. Jako warstwę ostateczną 

pod malowanie, należy zastosować białą gładź gipsową np.  IN45 Ceresit.  

Powierzchnia przed położeniem gładzi powinna zostać zagruntowana 

preparatem np. IN10 Ceresit. Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody 

wsypywać zawartość opakowania i mieszać za pomocą wiertarki z 

mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekać około 

5 minut i jeszcze raz wymieszać. Jeśli potrzeba można zwiększyć dodatek 

wody o około 3% na opakowanie i zamieszać ponownie. Materiał należy 

nakładać na powierzchnię przy użyciu pacy metalowej, a po nałożeniu 

materiał przegładzić szeroką pacą wykonaną ze stali nierdzewnej i 

pozostawić do wyschnięcia. Po stwardnieniu materiału, powierzchnia nadaje 

się do szlifowania przy użyciu papieru ściernego lub siatki do szlifowania oraz 

za pomocą szlifierki mechanicznej tzw. żyrafy. W przypadku większych 

nierówności materiał należy ponownie aplikować warstwami o niewielkiej 

grubości o ile zajdzie taka potrzeba - wielokrotnie (po całkowitym 

wyschnięciu warstwy wcześniejszej). W przypadku aplikacji „mokre na mokre” 

należy poczekać, aż nałożona warstwa wstępnie zwiąże. Zaleca się 

nakładanie jednorazowo warstwy nie grubszej niż 5 mm. Nie stosować w 

warstwach poniżej 1mm. Gładź można malować po całkowitym wyschnięciu 

oraz zagruntowaniu preparatem np. IN 10 (wyłącznie przy użyciu wałka 

malarskiego). Zagruntowaną powierzchnię pomalować dwukrotnie farbą 

lateksową np. Tikkurila Optiva Matt [5]. 
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4.4.5.  PROEJKTOWANE ŚCIANY 

 Projektowane ściany, należy wykonać obustronnie z podwójnych płyt 

g-k na stelażu stalowym podwójnym z wypełnieniem stelażu wełną mineralną.  

Przy wykonywaniu ściany w technologii suchej zabudowy należy przestrzegać 

instrukcji wykonania oraz informacji z karty technicznej wybranego 

Producenta.  

 

4.4.6.  SUFIT PODWIESZANY 

Po demontażu istniejącego sufitu podwieszanego w technologii 

drewnianej. sufit podwieszany o właściwościach akustycznych z płyt 

mineralnych laminowanych 600x600x19 mm na stelażu systemowym. W 

pomieszczeniach mokrych należy stosować ruszt antykorozyjny oraz płyty 

odporne na podwyższona względną wilgotność powietrza.  Uwaga- przy 

rozplanowaniu kasetonów sufitu należy brać pod uwagę rozkład punków 

świetlnych wg. projektu instalacji elektrycznych. 

 

4.4.7. BALUSTRADY STALOWE 

Barierki przy schodach zejściowych do warsztatów należy dokładnie 

oczyścić z wieloletnich powłok malarskich środkami chemicznymi bądź 

poprzez opalenie. Powierzchnie dokładnie oczyścić i odtłuścić. Następnie 

barierki należy pokryć powłokom gruntującą (zalecaną przez producenta 

wybranej farby)  jako podkład dla farby akrylowej np. Tikkurila EVERAL AQUA 

SEMI – MATT.  
 

4.4.8. WYKONANIE NADPROŻA W ŚCIANIE KONSTRUKCYJNEJ 

Etap 1 

 z jednej strony ściany na odpowiednim poziomie (nad projektowanym 

otworem) podkuć bądź wyciąć piłą tarczową do cięcia kamienia na 

narożnikach miejsca o wysokości ~20 cm i głębokości ~10 cm, 

 oczyścić ścianę, obficie namoczyć i obrzucić zaczynem cementowym. 

 na odpowiedniej wysokości osadzić w bruździe ceownik C160, stal ST3S 
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 wolne przestrzenie przy ceowniku zalać rzadką zaprawą 5MPa lub 

Ceresit CX 5 Etap 

Etap 2 

 w wyżej wymieniony sposób zakładamy ceownik z drugiej strony ściany 

Etap 3 

 oba ceowniki połączyć ze sobą za pomocą 3 prętów M16 kl. 5.8 

przechodzących przez uprzednio nawiercone otwory owalne 

 pręty łączyć z ceownikiem poprzez skręcanie lub spawanie 

Etap 4 

 wyciąć piłą tarczową otwór, 

 po wycięciu ściany pod nadprożem, stopki belek owinąć siatką 

Rabitza, obrzucić zaprawą cementową i otynkować. 

 powstałe naroża zabezpieczyć narożnikami podtynkowymi i otynkować 
 
 
 
 

5. KOLORYSTYKA  

 

dopuszcza się zastosowanie równoważnych produktów/ materiałów innych 

producentów!  

 

 

 

WSZYSTKIE, MATERIAŁY I KOLORYSTYKA MUSZĄ ZOSTAĆ ZAAKCEPTOWANE 

PRZEZ INWESTORA PRZED ZAKUPEM, WYKONANIEM!!! 
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 płytka podłogowa w toaletach- kolor grafitowy 
specyfikacja 
rozmiar- 598x598 mm, kolor- grafitowy, grubość- 10 mm, rektyfikacja- 
tak, powierzchnia- matowa, ścieralność- wgłębna < 110 mm3, 
antypoślizgowość- r10  

 
FOT. NR 17- PROJEKTOWANA PŁYTKA POSADZKOWA NP. TUBĄDZIN INDUSTRIO  GRAPHITE 
(RAL D2/000 4500) 

 
 

 PŁYTKA ŚCIENNA W TOALETACH, POM. SOCJALNYM, ANEKSACH KUCHENNYCH 
rozmiar- 298x598 mm, kolor- złamana biel, grubość- 10 mm, rektyfikacja- 
tak, powierzchnia- matowa 

 
FOT. NR 18- PROJEKTOWANA PŁYTKA ŚCIENNA NP. TUBĄDZIN ALL IN WHITE / WHITE 
 
 

 ŚCIANY TOALETY DAMSKIEJ  
powłoki malarskie ścian powyżej płytek ceramicznych w kolorze 
zielonym ral 6018. 

 
FOT. NR 19- KOLOR RAL 6018 
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 TOALETA MĘSKA 
kabiny sanitarne hpl oraz powłoki malarskie ścian powyżej płytek 
ceramicznych w kolorze niebieskim ral 5012. 

 
FOT. NR 20- KOLOR RAL 5012. 
 

 SUFITY, ŚCIANY W POZOSTAŁYCH POM. 
 

pokryć powłokami malarskimi w kolorze białym- ral 9003. 
 

Przed zakupem, wykonaniem danego produktu, materiały itp. należy uzyskać 

jego akceptacje kolorystyczną od inwestora! Pozostała kolorystyka 

materiałów dobierana przez Inwestora na etapie realizacji Inwestycji. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I ROBÓT ORAZ NADZÓR TECHNICZNY 

 

Należy kontrolować czy materiały dostarczone na budowę 

odpowiadają wymaganiom technicznym oraz czy mają świadectwa jakości 

(certyfikaty). Kontrola jakości powinna polegać na sprawdzeniu czy 

poszczególne prace budowlane są zgodnie z Projektem Budowlanym, 

Aprobatami Technicznymi ITB oraz przedmiotowymi normami i kartami 

technicznymi Producentów. 

        Ze względu na szczególny charakter robót powinny być one 

wykonywane przez wyspecjalizowane firmy. Przy wykonywaniu robót 

konieczny jest systematyczny nadzór techniczny, prowadzony przez 

wykonawcę robót, a także nadzór inwestorski.  

 

7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA 
 

Projektowana inwestycja nie stwarza zakłóceń ekologicznych w 

charakterystyce powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. 

Budynek z projektowanym wyposażeniem i oraz przewidywanym sposobie 
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użytkowania nie emituje hałasów, wibracji i zanieczyszczeń wymagających 

stosowania środków ochronnych. Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć 

mogących potencjalnie szkodliwie oddziaływać na środowisko. Ewentualne 

odziaływanie inwestycji zamyka się w granicach własnej działki. 

 

8. UWAGI OGÓLNE 
 
 

● Wszystkie stosowane materiały (farby, lakiery itd.) Mają być co najmniej 

w klasyfikacji odporności pożarowej sklasyfikowane min. Jako 

trudnozapalne! 

● Dopuszcza się zastosowanie materiałów równorzędnych (o 

właściwościach nie gorszych niż materiały podane w projekcie) innych 

Producentów.  
 

 Przed wykonaniem wszelkiego rodzaju prac budowlanych należy 

dokonać pomiarów własnych z natury, 

 Prace budowlane należy wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej, 

 Dla zastosowanych materiałów i prac budowlanych należy 

przyjmować wymogi opisane w następujących normach, aktach 

prawnych, instrukcjach i wytycznych: 

o warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki 

Budowlanej), 

o Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, 

o instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i 

dostawców materiałów budowlanych  

o przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i 

wykonanych robót, 

 Wszelkie zmiany, które Wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również 

te, które służą jedynie zmianie technologii winny być przedstawione 

nadzorowi autorskiemu, 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 - INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY  

ZDROWIA 
 

1. ZAKRES ROBÓT 

Zakres robót obejmuje wykonanie projektu: 

REMONTU POMIESZCZEŃ NR: 9, 11, 13, 24, 31, 32   ORAZ  SCHODÓW 
ZEJŚCIOWYCH DO WARSZTATÓW W BUDYNKU NR 1 NA TERENIE IFPILM PRZY 
UL. HERY 23 W WARSZAWIE 

 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW 

 

Budynek nr 1 na terenie IFPILM przy ul. Hery 23 w Warszawie 

 

3. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

L.p

. 
Zagrożenia 

Skala 

zagrożenia 

Miejsce 

zagrożenia 

Występowanie 

zagrożenia 

1 Używanie narzędzi i sprzętu 

budowlanego 
średnia Plac budowy 

W czasie 

wykonywania robót 

2 Obsługa urządzeń zasilanych 

energią elektryczną 
średnia Plac budowy 

W czasie 

wykonywania robót 

3 Poruszanie się w obrębie 

placu budowy 
średnia Plac budowy 

W czasie 

wykonywania robót 

4 Praca na rusztowaniach, 

drabinach 
średnia Plac budowy 

W czasie 

wykonywania robót 

 

4. WARUNKI OGÓLNE BHP NA PLACU BUDOWY 

Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania 

materiałów budowlanych. Opieranie składowanych materiałów o płoty, 

słupy linii napowietrznych, budynki lub tymczasowe rusztowania jest 

zabronione. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna 

być mniejsza niż 0,75m od ogrodzeń i zabudowań oraz 5,0m od stałego 

stanowiska pracy. Materiały powinny być ułożone w stosy o wysokości nie 

większej niż 2,0m dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. 

Stosy materiałów workowanych powinny być układane krzyżowo i nie 
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przekraczać 10 warstw. Wchodzenie i schodzenie ze stosu powinno 

odbywać się przy użyciu drabin i schodni.  

Prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwowaniem i 

naprawą sprzętu elektrycznego powinny być wykonywane przez osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia. Skrzynki rozdzielcze prądu do 

zasilania urządzeń mechanicznych na placu budowy powinny być 

zabezpieczane przed dostępem osób niepowołanych. Skrzynki powinny być 

tak rozmieszczone na placu budowy, aby odległość do urządzeń 

zasilających była jak najkrótsza i nie większa niż 50,0m. Kontrola okresowa 

stanu urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinna 

odbywać się co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych 

dla stanu izolacji tych urządzeń i ich odporności, a ponadto przed 

uruchomieniem tych urządzeń po dokonaniu zmian, przeróbek i napraw 

zarówno elektrycznych jak i mechanicznych. Kontroli tych urządzeń należy 

dokonywać także po okresach postoju przez okres jednego miesiąca lub 

dłużej oraz przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

Wszelkie przewodu zasilające maszyny i urządzenia nie powinny być 

układane bezpośrednio na terenie lub stanowisku roboczym, lecz muszę być 

podwieszane. 

 

5. OCHRONA OSOBISTA PRACOWNIKÓW NA BUDOWIE 

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni używać odzieży roboczej 

ochronnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz 

instrukcje określające sposób jego użytkowania, konserwacji i 

przechowywania. 

 

6. ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

 Wyspecjalizowana i wyszkolona kadra pracowników, 

 Prawidłowe oznakowanie placu budowy 
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