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CZĘŚĆ I
OPIS TECHNICZNY – CZĘŚĆ OGÓLNA

2.  CEL I ZAKRES ROBÓT:

Głównym celem inwestycji  jest  remont  i  zmiana  sposobu  użytkowania  pom.  biurowego

na pom. Do przechowywania informacji niejaawnych.

Zakres prac obejmuje m. in.:

– prace demontażowe,

– prace murowe,

– prace posadzkarskie,

– prace związane z montażem nowej stolarki drzwiowej, 

– prace instalacyjne,

– prace tynkarskie i malarskie.

3.  PODSTAWA OPRACOWANIA:

– Umowa z Inwestorem,

– mapa sytuacyjna,

– wizja lokalna – lipiec 2019 r,

– odkrywki wykonane przez Zamawiającego,

– obowiązujące akty prawne i normatywy,a w tym:

          - ZARZĄDZENIE Nr 59/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia
            2017 r

          - ZARZĄDZENIE Nr 58/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania 
kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych 
odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania 
informacji niejawnych

4.  LOKALIZACJA I OPIS BUDYNKU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM:

• Lokalizacja budynku:

-  Budynek  zlokalizowany  jest  na  terenie  Wojskowego  Instytutu  Łączności,  przy

ul. Warszawskiej  22A,  05-130 Zegrze  Południowe,  obr.  Zegrze  Płd.  Rybaki,  dz.  cz.  126/100,

gm. Nieporęt, pow. legionowski.

-    Komunikacja kołowa na terenie jest utwardzona wraz z placami manewrowymi.
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-    Działka jest zabudowana.

-    Sąsiedztwo w/w działki stanowią tereny i budynki wojskowe.

-    W miejscu planowanej inwestycji nie występują szkody górnicze.

-   Obiekt  objęty  opracowaniem  nie  znajduje  się  pod  ochroną  Mazowieckiego  Konserwatora

Zabytków.

• Opis budynku:

-     Budynek parterowy, niepodpiwniczony.

-     Pomieszczenie obecnie pełni funkcję biurową.

-     Wykonany jako murowany z cegły na zaprawie.

-     Budynek ocieplony.

-     Konstrukcja dachu drewniana, dwuspadowa. 

-     Odprowadzenie wody opadowej za pomocą systemu rynnowego.

-    Podłoga na gruncie wykonana z drewnianych legarów, o wym.: 5x8cm, w rozstawie co 75cm

(w osi) i desek grub. 3cm.

-     Stolarka okienna nowa z PCV.

-   Wewnętrzne  przegrodzenia  pomieszczeń  wykonane  ze  ścian  działowych  murowanych  oraz

z siatki i płyt.

-  Budynek  objęty  opracowaniem  wyposażony  jest  w  instalacje: wodociągową,

kanalizacyjną, c.o., elektroenergetyczną.          

         

• Parametry techniczne:

-     Wysokość budynku (mierzona od poziomu +/- 0.00): 4,64 m.

-     Wysokość pomieszczeń (mierzona od poziomu +/- 0.00 do sufitu): 2,91 m.

-     Powierzchnia użytkowa pomieszczenia objętych opracowaniem: 21,00 m2.
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5.  OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH:

5.1. Roboty przygotowawcze:

- Wykonawcza jest odpowiedzialny za zgromadzenie na terenie budowy niezbędnego sprzętu do

wykonywania prac.

5.2. Roboty rozbiórkowe / demontażowe :

- Drzwi zakwalifikowano do demontażu. 

- Rozebranie podłogi na gruncie:

• wykładzina dywanowa,

• płyty ze sklejki grub. 5cm,

• deski podłogowe grub. 3cm,

• legary drewniane o wym.: 5x8cm.

- Rozebranie sufitu i elementów związanych:

• rozebranie deski z trzciną i tynkiem,

• rozebranie izolacji z granulatu.

- Skucie spękanych tynków na ścianach (przyjęto 20% całości).

5.3. Roboty ziemne:

Roboty ziemne wewnątrz budynku:

- Po rozebraniu podłogi na gruncie, wykonać korytowanie wewnątrz budynku na całej powierzchni

pod projektowane warstwy posadzkowe:

• W pom.  wykonać korytowanie na gł. projektowanych warstw ok. 30,0cm.

- Wykopy wykonać wewnątrz budynku za pomocą łopat oraz wywieźć ziemię taczkami. 

- Na bieżąco należy wywozić zalegającą ziemię z terenu budowy.

5.4. Podłoga na gruncie:

Projektowane warstwy posadzkowe w pom. :

- Chudy beton wylany na podłożu gruntowym – grub. 10cm.

- Izolacja z folii o gr 0.2mm.

- Przygotowanie zbrojenia.

- Wylanie płyty żelbetowej o gr. 10cm.

- Izolacja z folii o gr 0.2mm.

- Izolacja ze styropianu posadzkowego EPS –100 grub. 10cm.
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- Izolacja z folii.

- Posadzka cementowa z betonu B-15, zbrojona siatką stalową – grub. 5cm.

- Cienkowarstwowa wylewka samopoziomująca pod warstwę wykończeniową.

- Wykończenie posadzki gresem grub. 7mm (wymiar płytek 40x40cm) wraz z cokołami o wym.:

12.5x25 cm. Montaż płytek do podłoża za pomocą zaprawy klejowej.

5.5. Roboty murowe, izolacyjne:

- Domurowanie ścian  cegłami pełnymi na zaprawie cem. - wap. (rys. nr  5).

-  Przed  rozpoczęciem  murowania  ścian  z  cegieł  na  podłożu  rozłożyć  poziomą  izolację

przeciwwilgociową,  która  będzie  chronić  bloczki  przed  podciąganiem  wilgoci  (np.  z  folii

budowlanej grub. 0,3 mm).

-  Ściany  należy  łączyć  ze  ścianami  istniejącymi  przez  przewiązanie

co drugiej warstwy elementów w murze lub przez zastosowanie kotew stalowych z płaskownika.

Kotwy  powinny  być  ułożone  w  co  drugiej  spoinie  poziomej  i  wpuszczone  w  ścianę  

na głębokość 6-8cm. 

-  Przestrzegać  prawidłowego  wiązania  z  zachowaniem  zasady  mijania  spoin  pionowych

w kolejnych warstwach muru o minimum 6 cm.

- Przed nałożeniem zaprawy należy powierzchnię bloczków obficie zwilżyć wodą dla uniknięcia

odciągania wody z zaprawy.

5.6. Nadproża:

- Nad otworami drzwiowymi zaprojektowano nadproża typu L-19.D (do ścian działowych). 

- Nadproża typu L-19 to prefabrykowane elementy żelbetowe w kształcie litery L ze stopką dolną

o szerokości 9 cm (klasa betonu: B20).

- Belki oprzeć na ścianach na głębokość 15cm z każdej strony.

- W ścianach grubości 12 cm zastosować po 1 belce typu L-19 na otwór:

–  belka dł. 120cm (2szt.).

-  Nadproża montować równocześnie ze wznoszeniem murów. Elementy układa się na murze,  na

zaprawie  cementowej.  Oparcie  nadproży na  murze powinno  być  nie  mniejsze  niż  10 cm i  nie

większe niż 19 cm (zalecane 15 cm). Pustą przestrzeń między nimi wypełnia się betonem. 
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Rys. Przekrój przez belkę L-19D – rysunek poglądowy.

5.7. Sufity i elementy związane:

- Projektowane warstwy sufitu:

• Deski grub. 25mm zaimpregnowane.

• Izolacja z wełny mineralnej grub. 20cm, układana między belkami stropowymi.

• Sufit podwieszany mocowany za pomocą profili do konstrukcji drewnianej. 

- Przed wykonaniem nowego sufitu, odsłonięte drewniane belki stropowe zabezpieczyć preparatem

grzybobójczym.

-  Zastosować  płyty  modułowe  sufitu  podwieszanego np.  z  płyt  Armstrong  Perla  Board  lub

równoważnych, o parametrach:

• Sufit modułowy z płyt mineralnych.

• Wymiar płyt: 600x600x17mm. 

• Kolor biały.

• Reakcja na ogień: EU - Euroklasa A2-s1,d0.

• Odporność na wilgoć (%): 95.  

• Montaż za pomocą profili wg wytycznych producenta.

5.8. Kraty okienne:

- Kraty zainstalowane w ramie z płaskownika stalowego o przekroju nie mniejszym niż 45 x 6 mm,

z prętów stalowych o średnicy co najmniej 18 mm, usytuowanych pionowo z prześwitem pomiędzy
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nimi  nie  większym niż  150  mm  i  wzmocnionymi  płaskownikami  stalowymi  o  przekroju  nie

mniejszym niż 45 x 6 mm, usytuowanymi w poziomie, w odstępach nie większych niż 500 mm.

Kraty stosuje  się  do  okien,  które stanowią  granicę  „obszaru  chronionego”,  o  którym mowa w

przepisach  dotyczących  ochrony  obiektów  wojskowych,  a  ich  dolna  krawędź  znajduje  się  na

wysokości  poniżej  5  m  od  poziomu  otaczającego  terenu  i/lub  górna  krawędź  znajduje  się  na

wysokości mniejszej niż 3 m od poziomu dachu.

- Mocowanie krat w otworze okiennym powinny spełniać następujące wymagania:

a) kraty mocuje się minimum na trzech krawędziach,

b) kraty muszą być mocowane za pomocą kotw o średnicy nie mniejszej niż średnica pręta kraty,

wmurowanych w ścianę na głębokość minimum 100 mm, kotwy powinny być rozmieszczone

w odstępach nie większych niż co 480 mm. Kotwy powinny być niewidoczne.

Co najmniej jedna z krat w pomieszczeniu lub zespole pomieszczeń powinna być rozsuwana lub

otwierana oraz zabezpieczona nie mniej niż jedną kłódką klasy nie niższej niż 5 wg normy PN-EN-

12320.

- Mocowanie siatek powinny spełniać następujące wymagania:

a) siatki mocuje się od zewnętrznej strony okien budynków,

b) ramę siatki mocuje się minimum na trzech krawędziach,

c) rama siatki musi być mocowana za pomocą kotw wmurowanych w ścianę.

5.9. Stolarka drzwiowa (patrz rys. nr 8):

• Drzwi D1: Drzwi o wym. w świetle muru 1,00x2,10m (1szt).

- Drzwi zewnętrzne lewe, stalowe, jednoskrzydłowe, pełne.

-  Drzwi  zamykane na dwa zamki mechaniczne  w tym jeden zamek certyfikowany lub wkładka

klasy C.

• Drzwi  o  odporności  na  włamanie  klasy  nie  niższej  niż  RC1N  wg  PN-EN  1627  lub

równorzędne.

        Uwagi:

-  Wymiary otworów w świetle  ściany pod  projektowane  drzwi  należy  dostosować  na  miejscu

po wyborze producenta stolarki. Osadzenie stolarki wg instrukcji producenta.

-  Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić na miejscu wymiary otworów do wbudowania

stolarki.

-  Montaż  drzwi  wykonywać:  wstępnie  klinami  zamocować  ościeżnice  bez  skrzydeł,  dokładnie

sprawdzić prawidłowość jej ustawienia w dwóch płaszczyznach, przy zachowaniu zasady równych

przekątnych, różnica nie może przekraczać 4 mm.
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- Ościeżnice należy mocować blachami kotwiącymi lub kotwami rozprężnymi ze stali nierdzewnej

wg technologii wybranego producenta.

-  Osadzone drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.

-  Uszczelnienie  pianką  poliuretanową  wykonać  ostrożnie,  aby nie  spowodowało  wykrzywienia

ościeżnic (tak aby puchnąć miała możliwość wydostania się ze szczeliny na zewnątrz i tam tężała).

Po stężeniu, nadmiar pianki, który wypłynął obciąć nożem.

5.10. Roboty tynkarskie i malarskie wewnątrz pomieszczeń:

- Osłonięcie drzwi i okien folią malarską w celu zabezpieczenia przed pobrudzeniem.

- Wykończenie na projektowanych ścianach:

• Przed przystąpieniem do wykonywania wyprawy tynkarskiej ściany z cegły powinny być

starannie oczyszczone z resztek zaprawy i odkurzone.

• Ściany zagruntować. 

• Tynki cementowo – wapienne grub. 2cm wykonać na ścianach  maszynowo.

• Zastosować  metalowych  narożników  podtynkowych  na  wszystkich  krawędziach  ścian

z bloczków. 

• Na tynki nałożyć gładzie 1 – warstwowe.

• Na dotartej powierzchni gładzi nanieść 2 warstwy farby emulsyjnej odpornej na zmywanie

(malowanie ręczne lub maszynowe).

- Przygotowanie istniejących ścian i ich wykończenie:

• Istniejące tynki skuć w miejscach występowania spękań oraz uzupełnić tynkiem cem – wap.

• Stare powłoki malarskie zeskrobać i zmyć.

• Ściany i ościeża zagruntować. 

• Na istniejące tynki nałożyć gładzie 2 – warstwowe.

• Na dotartej powierzchni gładzi nanieść 2 warstwy farby emulsyjnej odpornej na zmywanie

(malowanie ręczne lub maszynowe).

•

5.11. Prace porządkowe:

- Na bieżąco należy wywozić gruz w miejsca do tego przeznaczone. 

- Drzwi, okna, podokienniki oraz posadzki dokładnie oczyścić po pracach wykończeniowych
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CZĘŚĆ II

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY  ZDROWIA

         Na  podstawie  rozporządzenia  Ministra  infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.
(Dz. U. 03.120.1126. z dnia 10 lipca 2003r.).  

TEMAT: 
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PRZECHOWYWANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH
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BUDYNEK LABORATORIUM – NR 29

 UL. WARSZAWSKA 22A, 05-130 ZEGRZE POŁUDNIOWE, 

OBR. ZEGRZE PŁD. RYBAKI, DZ. CZ. 126/100, GM. NIEPORĘT, POW. LEGIONOWSKI

INWESTOR:

WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

 UL. WARSZAWSKA 22A, 05-130 ZEGRZE POŁUDNIOWE

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 

W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ:  

Projektujący:      mgr inż. arch. Paweł Kułakowski  ST 83/85
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Przedmiot i zakres robót:

– Roboty ogólnobudowlane, instalacyjne i montażowe.

1)  Zakres  robót  dla całego zamierzenia budowlanego  i  kolejność  realizacji  poszczególnych

robót:

Zakres  robót:Instalacja  wentylacji  mechanicznej  i  klimatyzacji  przy  ul.  Tynieckiej  15/17  w

Warszawie.

Kolejność realizacji robót:

– Prace przygotowawcze.
– Prace rozbiórkowe.
– Prace murarskie i ślusarskie.
– Montaż stolarki drzwiowej.
– Prace wykończeniowe.
– Prace porządkowe.

2) Wykaz istniejących obiektów na terenie:

• Kompleks budynków Wojskowego Instytutu Łączności w Zegrzu.

3)  Wskazanie  elementów  zagospodarowania  terenu,  które  mogą  stwarzać  zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- Czynne linie elektroenergetyczne.

4) Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót:

-  Zagrożenie  pożarem,  porażeniem  prądem (przy  obsłudze  elektronarzędzi  i  urządzeń

elektrycznych, przy likwidacji kolizji z sieciami elektroenergetycznymi).

-  Spadające przedmioty – zagrożenie obejmuje wszystkich pracujących w trakcie całego okresu

prowadzenia robót  budowlanych i branżowych.

- Urazy podczas transportu i rozładunku na placu budowy materiałów zarówno przez dźwigi jak i

samochody  samowyładowcze.  Miejsce  występowania  zagrożenia:  drogi  transportowe,  place

składowe,  strefa  zasięgu  pracy  dźwigów  i  rozładunku  bezpośrednio  na  miejscu  montażu  /

wbudowania.

- Urazy przez tnące i wirujące elementy maszyn i narzędzi budowlanych - miejsce występowania

zagrożenia:  zasięg  pracy  danego  urządzenia,  ewentualnie  rozszerzone  o  zasięg  oddziaływania

ubocznych skutków pracy urządzenia, np. lecące iskry, odpryski betonu itp. Czas wystąpienia: przez

cały okres budowy,  szczególnie  podczas prac demontażowych,  ciecia  betonu, cięcia  elementów

stalowych, itp.

-  Możliwość  urazów  (głównie  oparzeń)  podczas  prowadzenia  prac  spawalniczych -  miejsce

wystąpienia  zagrożenia:  bezpośrednio  miejsca  spawania  rozszerzone  o  zasięg  oddziaływania
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ubocznych skutków np. wysoka temperatura i lecące iskry.

- Możliwość porażenia - przy  użytkowaniu różnego rodzaju urządzeń i narzędzi zasilanych  prądem

elektrycznym.  Miejsce  wystąpienia  zagrożenia:  miejsce  prowadzenia  prac  z  użyciem narzędzi

zasilanych prądem elektrycznym. Czas trwania zagrożenia: cały okres prowadzenia prac.

5) Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych:

Przed rozpoczęciem robót teren budowy musi  zostać zagospodarowany w zakresie:

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

-  urządzenia pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i socjalnych dla wykonawców robót,

-  urządzenia składowisk materiałów i innych elementów.    

• Zagospodarowanie terenu budowy:

-   materiały,  sprzęt  i  inne  przedmioty  nie  mogą  być  składowane  na  ciągach  pieszych;  drogi

komunikacyjne  dla  wózków  i  taczek  oraz  pochylnie,  po  których  dokonuje  się  ręcznego

przenoszenia  ciężarów  przygotować  ze  spadkami  nie  większymi  niż  10%;  przejścia  i  strefy

niebezpieczne muszą być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu;

Praca  na  wysokości: to  praca  wykonywana  na  powierzchni  znajdującej  się  na  wysokości

co najmniej 1,00 m nad poziomem podłogi / ziemi. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na

powierzchni, niezależnie do wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:

- osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami 

z oknami oszklonymi,                               

- wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z 

wysokości.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,00 m nad poziomem podłogi /

ziemi,  na  których  w  związku  z  wykonywaną  pracą  mogą  przebywać  pracownicy,

lub służących jako przejścia, należy zainstalować balustrady składające się z poręczy ochronnych

umieszczonych na wysokości co najmniej l,l0 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15m.

Pomiędzy poręczą i krawężnikiem musi być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub

przestrzeń ta wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób. Jeśli ze względu na rodzaj

i  warunki  wykonywania  prac  na  wysokości  zastosowanie  balustrad  jest  niemożliwe,  należy

stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie

do  rodzaju  i  warunków  wykonywania  pracy.  Prace  na  wysokości  muszą  być  organizowane  i

wykonywane w sposób nie zmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub

obrys urządzenia, na którym stoi.
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Przy pracach na:

- drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nie przeznaczonych na pobyt ludzi,

-  na wysokości do 2m nad poziomem podłogi nie wymagających od pracownika wychylania się

poza obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej

upadkiem z wysokości, należy zapewnić, aby:

- drabiny, klamry rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed nie

przewidywana  zmianą  położenia  oraz  posiadały  odpowiednią  wytrzymałość  na  przewidywane

obciążenie, pomost roboczy spełniał następujące wymagania:

-  powierzchnia  pomostu  musi  być  wystarczająca  dla  pracowników,  narzędzi  i  niezbędnych

materiałów,

- podłoga musi być pozioma i równa, trwale umocowana,

- w widocznym miejscu pomostu należy umieścić czytelne informacje o wielkości dopuszczalnego

obciążenia.

Rusztowania i podesty ruchome wiszące muszą spełniać wymagania określone odpowiednio

w  odrębnych  przepisach  oraz  w  Polskich  Normach.  Przy  pracach  na:  słupach,  masztach,

konstrukcjach  wieżowych,  kominach,  konstrukcjach  budowlanych  bez  stropów,  także  przy

ustawianiu  lub  rozbiórce  rusztowań  oraz  przy pracach  na  drabinach  i  klamrach  na  wysokości

powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy:

-  przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji / urządzeń, na których mają być

wykonywane  prace,  w  tych  ich  stabilność,  wytrzymałość  na:  przewidywane  obciążenie  oraz

zabezpieczenie  przed  nie  przewidywaną  zmianą  położenia,  a  także  stan  techniczny  stałych

elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa,

 - zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu

chroniącego  przed  upadkiem  z  wysokości  jak:  szelki  bezpieczeństwa  z  linką  bezpieczeństwa

przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym,

-  zapewnić  stosowanie  przez  pracowników  hełmów  ochronnych  przeznaczonych  do  prac  na

wysokości.

Wymagania  ww.  dotyczą  również  prac  wykonywanych  na  pomostach,  podestach

i  innych  podwyższeniach,  jeżeli  rodzaj  pracy  wymaga  od  pracownika  -  wychylenia  się  poza

balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała

grożącej upadkiem z wysokości.  Niedopuszczalne jest  składowanie materiałów bezpośrednio pod

elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej niż określają to przepisy
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szczególnie.  Zabronione  jest  urządzanie  stanowisk  pracy,  składowisk  materiałów  i  elementów

budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami napowietrznymi lub w

odległości bliższej od skrajnych przewodów niż określają to przepisy szczególnie.

6) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót:

Przed przystąpieniem do realizacji robót kierujący budową musi wskazać:

- Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony, indywidualnej, zabezpieczających

przed skutkami zagrożeń,

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami,

-  sposób  przechowywania  i  przemieszczania  materiałów,  wyrobów,  substancji  i  preparatów

niebezpiecznych na terenie budowy,

-  wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapewniających  bezpieczną  sprawną

komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych  zagrożeń,

-  wskazanie  miejsca  przechowywania  dokumentacji  budowy  oraz  dokumentów  niezbędnych

do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych, rozmieszczenie urządzeń ppoż

wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi rozmieszczenie sprzętu ratunkowego,

- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych, stref ochronnych,

wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów,

wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych,

- strefy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego.

7)  Sposób  przechowywania  i  przemieszczania  materiałów,  wyrobów,  substancji  oraz

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy:

Materiały  niebezpieczne  (np.  rozpuszczalniki  i  podobne  łatwopalne  materiały)  należy

przechowywać i przemieszczać zgodnie z zaleceniami producenta danego materiału.

8)  Środki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegające  niebezpieczeństwom  wynikającym

z wykonywania robót:

-  Wszyscy  pracownicy  muszą  posiadać  świadectwo  kwalifikacyjne  dla  osób  uprawnionych

do  budowy  i  eksploatacji  urządzeń,  instalacji  i  sieci  elektroenergetycznych  w  odpowiednim

zakresie.

- Osoby dozoru technicznego muszą posiadać świadectwo kwalifikacyjne dla osób sprawujących

dozór na eksploatacją i budową urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w odpowiednim
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zakresie.

-   Pracownicy  pracujący  na  wysokości  muszą  być  przeszkoleni  i  posiadać  odpowiedni  sprzęt

asekuracyjny  zgodnie  z  „Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  6.02.2003r.  W sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  budowlanych„ spełniający wymogi

normy PN-90 Z-08057 „Sprzęt ochronny chroniący przed upadkiem z wysokości”.

-  Prace  na  czynnych  urządzeniach  elektroenergetycznych  wykonać  zgodnie  z  ”Rozporządzenie

Ministra  gospodarki  z  dnia  17.09.1999r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy

urządzeniach i instalacjach energetycznych”.

9)  Przechowywanie dokumentacji  budowy oraz  dokumentów niezbędnych do prawidłowej

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych:

Dokumentacja  budowy i  inne  w/w  dokumenty,  będą  przechowywane  w  pomieszczeniu

wskazanym przez Inwestora. Dokumenty będą pod kontrolą Kierownika Budowy.

10)  Wykaz aktów prawnych pomocnych do opracowania przez kierownictwo budowy planu

BIOZ:

• Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U.1998.21.94 t.j. z późn. zm.,

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, Dz. U.2013.963 t.j. z późn. zm.,

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

prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, Dz.U.1996.62.287,

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i

napojów, Dz. U.1996.60.279,

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

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650 t.j. z późn. zm.,

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 200 1 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych

budowlanych i drogowych, Dz. U. 2001.118.1263,

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

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Dz. U.2003.47.401.
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CZĘŚĆ II                                                                                            Warszawa, dn. 08.08.2019 r.

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA:

                   

  Zgodnie z wymogiem Prawa Budowlanego, Ustawa z dnia 07 lipca 1994r., niniejszym

oświadczam, że projekt budowlany pt:

PRZEBUDOWA POKOJU BIUROWEGO NA POMIESZCZENIE DO

PRZECHOWYWANIA  INFORMACJI NIEJAWNYCH

w Zegrzu Południowym, przy ul. Warszawskiej 22A, sporządzony jest zgodnie

          z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

 

    

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 

W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ:  

Projektujący:      mgr inż. arch. Paweł Kułakowski  ST 83/85
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2.   STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
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3.   ZAŚWIADCZENIE – MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻ. BUDOWNICTWA
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