
 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Remont klatki schodowej wraz z izolacją przeciwwilgociową 
budynku mieszkalnego przy ul. Fundacyjnej 7 w Gdańsku 

 
 
Zakres robót 
 

 Prace remontowe w obrębie klatki schodowej, obejmujące: 
- remont schodów klatki schodowej wraz z poręczą, pochwytami 
oraz wewnętrznymi drzwiami wahadłowymi, 
- wymianę WLZ oraz oświetlenia klatki (wg projektu instalacji elektrycznej), 
- remont ścian i sufitów klatki schodowej. 

 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian piwnic 
 

 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
 

Budynek zlokalizowany w Gdańsku przy ulicy Fundacyjnej 7 został wybudowany na 
przełomie XIX i XX wieku. Obiekt posiada cztery kondygnacje mieszkalne, piwnicę  
i strych. Wszystkie kondygnacje łączy jedna klatka schodowa. Dom wybudowano na 
planie prostokąta z dwiema symetrycznymi oficynami, prostopadłymi do budynku 
głównego (w kształcie litery U). 
Wejście do budynku od strony ulicy i od podwórza. 
Budynek wykonany jest w konstrukcji murowanej, ściany z cegły ceramicznej pełnej. Dach 
o konstrukcji drewnianej, kryty papą, w części głównej dwuspadowy, oficyny  
z dachem jednospadowym.  
Stropy międzykondygnacyjne drewniane, nad piwnicami strop odcinkowy. 

 
 

DANE POWIERZCHNIOWO-PRZESTRZENNE DOTYCZĄCE PLANOWANYCH 
ROBÓT 

 
Powierzchnie ścian zewnętrznych  
Powierzchnia ścian piwnicy elewacji frontowej    16,50 m2 
Powierzchnia cokołu (powyżej stropu piwnic) elewacji frontowej    8,50 m2 
Powierzchnia ścian piwnicy elewacji bocznej    41,00 m2 
Powierzchnia cokołu (powyżej stropu piwnic) elewacji bocznej  19,00 m2 
Powierzchnia ścian piwnicy elewacji podwórzowej    24,00 m2 
Powierzchnia cokołu (powyżej stropu piwnic) elewacji podwórzowej 12,00 m2 
 
Powierzchnie klatki schodowej  
Powierzchnia stopni          18,20 m2 
Powierzchnia spoczników i holu        36,40 m2 
Powierzchnia podniebień schodów        33,00 m2 



 

Powierzchnia sufitów           36,40 m2 
Powierzchnia ścian        170,00 m2 
Powierzchnia ścian drewnianych        18,00 m2 

 
 
 

UŻYTKOWANIE BUDYNKU 
 

Budynek jest użytkowany, funkcja – budynek mieszkalny wielorodzinny. 
Na każdej kondygnacji mieszkalnej znajdują się dwa lokale mieszkalne. 

 
 

STAN TECHNICZNY ELEMENTÓW OBJĘTYCH OPRACOWANIEM 
 

Ściany piwnic. 
 

Ściany kondygnacji powyżej piwnic – elewacje boczne i podwórzowa ocieplone,  
w dobrym stanie technicznym. Na ścianie frontowej zainstalowana skrzynka gazowa  
i elektryczna. 
Ściany piwnic - mury są nadmiernie zawilgocone. Plamy wilgoci i wysoleń powodują 
destrukcję lica murów. Przyczyną zawilgocenia jest niesprawna technicznie izolacja 
pozioma lub jej brak. W przypadku murów stykających się bezpośrednio z gruntem - 
powodem jest także nieszczelna izolacja pionowa. Objawy zawilgocenia murów nad 
posadzkami wskazują także na inne jeszcze przyczyny zwiększające wielkość 
zawilgocenia, między innymi kondensacji wilgoci atmosferycznej na zimnych przegrodach 
oraz na skutek okresowych podtopień podpiwniczenia spowodowanych wysokimi stanami 
wód gruntowych a także na skutek możliwych awarii instalacji wodnych. 

 
Klatka schodowa i hol wejściowy. 
 

Posadzki holu i w obrębie klatki schodowej drewniane w dużym stopniu zużyte. Klatka 
schodowa o konstrukcji drewnianej. Biegi klatki schodowej, spoczniki, stopnie 
i podstopnice drewniane.  
Stopnie w części bardzo zużyte, nadają się do wymiany. Tralki balustrad biegów i okien 
częściowo wymienione na nowe o profilach różniących się od tralek oryginalnych. Tynki 
stropów położone na trzcinie oraz bezpośrednio na ścianach murowanych w złym stanie 
technicznym. 
Ściany strychu drewniane obłożone miękką płytą pilśniową. 
Drzwi wahadłowe w średnim stanie technicznym nadają się do renowacji. 

 
 
 
 
 
 
 



 

WYTYCZNE TECHNICZNE WYKONANIA HYDROIZOLACJI ŚCIAN 
FUNDAMENTOWYCH. 

 
Prace przygotowawcze, kolejność robót. 
 

 Usunięcie istniejącego ocieplenia ścian fundamentowych i cokołu – 8 cm styropian 
i wykonanie tymczasowych schodów do zakończenia remontu. 
Należy zachować fragmenty pomalowanego ocieplenia w celu wykonania nowego 
z zastosowaniem kolorystyki identycznej z istniejącą. 

 Rozbiórka nawierzchni utwardzonych (nawierzchnia z płyt chodnikowych). 
 Usunięcie i odtworzenie nawierzchni trawnikowych i zielonych, jeżeli występują. 
 Roboty ziemne, odcinkowe odkopanie fundamentów. 
 Zabezpieczenie wszelkich elementów w przestrzeni wykopów i składowania ziemi 

(nasadzenia, elementy zabudowane na elewacji, oprawy oświetleniowe, elementy 
uzbrojenia terenu itp.). 

 Czasowy demontaż i zabezpieczenie elementów zabudowanych w przestrzeni 
cokołów (okna piwniczne itp.). 

 Inspekcja stanu technicznego ścian fundamentowych, ewentualnych elementów 
podziemnych pozostałych po istniejących budynkach. 

 
 

Hydroizolacja pionowa 
Zaprojektowano wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej na ścianach 
zewnętrznych obiektu w części zagłębionej w gruncie (do wysokości 40 cm powyżej 
gruntu). Ściany należy odkrywać, zabezpieczać i zasypywać w odcinkach nie dłuższych 
niż 3m. 
Do wykonania pionowej hydroizolacji, zastosować system bitumiczny dyspersyjny  
bezpieczny w kontakcie ze styropianem. W skład tego systemu będzie wchodzić: 

- warstwa gruntująca 
- hydroizolacja i materiał do wykonania faset 
- klej bitumiczny do styropianu. 
 
 
Kolejność robót. 
 
 Osuszenie i odgrzybienie ścian fundamentowych. 
 Naprawy uszkodzeń i wyrównanie nierówności ław fundamentowych przy 

zastosowaniu tynku renowacyjnego. 
 Naprawy uszkodzeń i wykonanie tynku renowacyjnego na ścianach 

fundamentowych. 
 Przycięcie folii pod ścianą fundamentową. 
 Sprawdzenie i uszczelnienie przejść instalacyjnych przez ściany fundamentowe 

(rurowe, kablowe). 
 W partiach zasolonych pokrycie ścian fundamentowych trzywarstwowym tynkiem 

renowacyjnym pochłaniającym sól. 
 Sprawdzenie szczelności (szczególnie połączenia) odkrytych w wykopach 

fragmentów rur odprowadzających wodę deszczową z dachu. 
 Wykonanie faset uszczelniających na styku ściany fundamentowej z ławą 

fundamentową. 



 

 Wykonanie warstwy gruntującej na oryginalnym tynku i na wykonanym tynku 
wyrównawczym ścian fundamentowych i fragmencie ławy. 

 Zabezpieczanie ścian izolacją bitumiczną na przygotowanych powierzchniach 
pionowych zgodnie z zaleceniami producenta - izolacji przeciwwilgociowej w wersji 
dla obciążenia ścian okresowo spiętrzającą się wodą Infiltracyjną - izolacja 
przeciwwodna z bitumicznych mas. 

 Zabezpieczenie płyt izolacyjnych folią kubełkową z odpowiednim zakładem  
i mocowaniem górnej krawędzi listwą mocującą na wysokości umożliwiającej jej 
zakrycie docelową odtwarzana nawierzchnią utwardzona (płyty chodnikowe lub 
betonowa kostka brukowa) i uszczelnienie połączenia listwy mocującej i ściany. 

 Zasypanie wykopów z urobku przemieszanym z piaskiem z zagęszczaniem 
warstwami, ostrożnie zagęszczać w pobliżu ściany, aby nie uszkodzić folii 
osłonowej. Grunt w bezpośrednim sąsiedztwie fundamentów należy wymienić na 
piaski średnie i grube. 

 Wykonanie tynku wapienno-cementowego do stosowania przy zabytkach o fakturze 
drobnoziarnistej na elewacji frontowej i wymalowanie farbą silikonową  
w kolorze identycznym z kolorem istniejącym przed przystąpieniem do prac 
budowlanych. 

 Otworzenie nawierzchni utwardzonych z odtworzeniem warstw podbudowy  
i zastosowaniem 100 % nowego materiału – kostki granitowej. 

 Odtworzenie uszkodzonych podczas prac budowlanych wypraw tynkarskich. 
 
 
 
WYTYCZNE TECHNICZNE ODTWORZENIA OCIEPLENIA ŚCIAN 
FUNDAMNTOWYCH Z COKOŁEM 

 
Przed przystąpieniem do ocieplania teren wokół budynku zabezpieczyć przed dostępem 
osób nieupoważnionych. 
Po usunięciu powyższych elementów należy oczyścić powierzchnię ścian. 
W strefach występowania objawów korozji biologicznej należy zastosować neutralizację 
mikroorganizmów poprzez obfite nasączenie podłoża preparatem czynnym biologicznie. 
Pozostawić na 48 godzin. Nie spłukiwać. 
Odtworzenie ocieplenia cokołu (elewacja boczna i podwórzowa) wykonać ze styropianu 
ekstrudowanego gr. 8cm. Ościeża okienne oraz drzwiowe docieplić płytami 
styropianowymi gr. 2 cm. 
Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian, należy przystąpić do przyklejania płyt 
styropianowych. 
Przyklejanie płyt styropianowych należy rozpoczynać od dołu ściany fundamentowej 
budynku. Powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych powinna być wyrównana.  
Z uwagi na jakość podłoża płyty styropianowe należy mocować z zastosowaniem 
kołkowania. 
Wklejać styropian z zachowaniem zasady unikania szczelin pomiędzy jego 
poszczególnymi arkuszami. Ewentualne powstałe mimo tego szczeliny należy wypełnić 
niskorozprężną pianą poliuretanową do ociepleń. W żadnym przypadku nie wolno ich 
wypełniać klejem ani zaprawą zbrojącą. Warstwę styropianu należy dodatkowo 
zamocować w podłożu kołkami w ilości 6szt/m2 przestrzegając ściśle zasad 
rozmieszczenia tych łączników podanych w wytycznych systemu. 



 

Arkusze styropianu w kolejnych warstwach należy wklejać mijankowo w stosunku do 
warstwy poprzedniej, aby nie występowały skrzyżowania spoin oraz tak aby nigdy spoina 
pozioma pomiędzy warstwami nie stanowiła przedłużenia krawędzi otworów elewacji. 
Wkleić w narożnikach otworów ocieplanej elewacji diagonalne paski siatki z włókna 
szklanego, które będą przejmować naprężenia skośne na obrzeżach otworów. 

 
 
 
WYTYCZNE TECHNICZNE REMONTU KLATKI SCHODOWEJ 
 

Części drewniane schodów. 
Przy renowacji elementów drewnianych drzwi, tralek, listew, pochwytów balustrady 
wykonać stratygrafię warstwy malarskiej. 

 
Stopnie 
Części poziome biegów podlegają wymianie w 20%. 
Wszystkie nowe elementy schodów (wymiary, profile stopni, przekroje belek, słupków itd.) 
powinny powielać kształt elementów istniejących. 
Nowe stopnie z drewna sosnowego po wymalowaniu w kolorze – S 4502-Y- półmat (wg 
wzornika NCS) farbą chlorokauczukową do drewna będą obłożone wykładziną PCV w 
kolorze uzgodnionym na etapie realizacji, maksymalnie zbliżonym do koloru stopni, z 
pozostawieniem pasów części drewnianej stopnic szerokości 12 cm przy policzkach. 
Krawędzie schodów zabezpieczone będą listwą metalową do stopni – kątownikiem 
w kolorze uzgodnionym na etapie realizacji. 

 
Spoczniki, korytarz i hol na parterze 

Spoczniki pomalować w kolorze – S 4502-Y- półmat (wg wzornika NCS) - farbą 
chlorokauczukową do drewna, a następnie wyłożyć wykładziną PCV  
w kolorze uzgodnionym na etapie realizacji, maksymalnie zbliżonym do koloru stopni) na 
całej swojej powierzchni. 

 
Listwy przypodłogowe 

Należy zdjąć wszystkie listwy przypodłogowe, usunąć powłoki malarskie, wyrównać 
wszelkie ubytki szpachlówką do drewna, przetrzeć papierem ściernym, wymalować farbą 
chlorokauczukową do drewna w kolorze S 4502-Y- półmat (wg wzornika NCS)   
i ponownie zamontować. Listwy nieoryginalne i nie nadające się do wykorzystania (około 
20%) należy odtworzyć w oparciu o listwy oryginalne. 

 
Tralki schodów 

Należy zdemontować nieoryginalne tralki (112 sztuk) i zamontować nowe wykonane wg 
szablonu tralek istniejących.  Tralki uszkodzone należy (7 sztuk) poddać renowacji. 
Z oryginalnych tralek należy usunąć powłoki malarskie, wyrównać wszelkie ubytki 
szpachlówką do drewna, przetrzeć papierem ściernym, a następnie wszystkie tralki 
wymalować farbą chlorokauczukową do drewna w kolorze S 1002-Y- półmat (wg wzornika 
NCS). 



 

 
Słupki schodów 

Słupki pomalować w kolorze – S 3502-Y- półmat (wg wzornika NCS) - farbą 
chlorokauczukową do drewna. 

 
Drzwi drewniane wahadłowe - renowacja 

Z drzwi należy usunąć powłoki malarskie, wyrównać wszelkie ubytki szpachlówką do 
drewna, przetrzeć papierem ściernym i wymalować farbą chlorokauczukową do drewna 
w kolorze – S 3502-Y- półmat (wg wzornika NCS) - półmat. 

 
Balustrady i pochwyty 

Z pochwytów balustrad należy usunąć powłoki malarskie, wyrównać wszelkie ubytki 
szpachlówką do drewna, przetrzeć papierem ściernym i wymalować farbą 
chlorokauczukową do drewna w kolorze S 5502-Y lub S 4050-Y90R (wg wzornika NCS) 
– połysk (ostatecznie kolor wybrać na etapie realizacji). 
Pochwyty ścienne należy zdemontować, usunąć powłoki malarskie, wyrównać wszelkie 
ubytki szpachlówką do drewna, przetrzeć papierem ściernym i wymalować farbą 
chlorokauczukową do drewna w kolorze S 5502-Y lub S 4050-Y90R (wg wzornika NCS) 
– połysk (ostatecznie kolor wybrać na etapie realizacji) i zamontować ponownie. 
Balustrady okien należy zdemontować, usunąć powłoki malarskie, wyrównać wszelkie 
ubytki szpachlówką do drewna, przetrzeć papierem ściernym i wymalować pochwyty farbą 
chlorokauczukową do drewna w kolorze S 5502-Y lub S 4050-Y90R (wg wzornika NCS) 
– połysk (ostatecznie kolor wybrać na etapie realizacji), tralki w kolorze  
S 1002-Y (wg wzornika NCS) – półmat i zamontować ponownie na hakach 
umożliwiających ich łatwy demontaż w razie potrzeby mycia okien.  Należy wykonać nową 
balustradę okna na najwyższym spoczniku w oparciu o oryginalne balustrady okien. 

 
Ściany 
 

Ściany murowane 
Należy skuć tynki uszkodzone, spękane, niespójne lub słabo spójne z podłożem, 

zmurszałe pod wpływem zawilgocenia oraz tynki występujące w miejscach ewentualnego 
występowania pleśni, glonów lub mchów – przyjęto 100%. Wykonać nowy tynk 
cementowo-wapienny kategorii III. Całą ścianę wykończyć gładzią gipsową i wymalować 
farbą lateksową w kolorze S 1002-Y- półmat (wg wzornika NCS) na całej wysokości 
ściany. Do wysokości 1,5 m ścianę należy wzmocnić bezbarwnym lakierem do lamperii. 
Istniejące skrzynki elektryczne należy zdemontować i wykonać nowe wg projektu instalacji 
elektrycznych. Nowe skrzynki pomalować w kolorze ściany. 

 
Ściany drewniane.   

Ze ścian poddasza należy usunąć płytę pilśniową, z wszystkich drewnianych ścian usunąć 
powłoki malarskie, wyrównać wszelkie ubytki szpachlówką do drewna, przetrzeć papierem 
ściernym i wymalować farbą chlorokauczukową do drewna w kolorze S 3502-Y- półmat 
(wg wzornika NCS) - półmat. Ściany poddasza ocieplić od wewnątrz twardą wełną 
mineralną gr. 4 cm, a następnie pokryć tynkiem silikonowym w kolorze zbliżonym do 
koloru pozostałych ścian wzmocnionym siatką. 



 

 
Sufity i podniebienia schodów. 

Należy skuć tynki uszkodzone, spękane, niespójne lub słabo spójne z podłożem, 
zmurszałe pod wpływem zawilgocenia oraz tynki występujące w miejscach ewentualnego 
występowania pleśni, glonów lub mchów. Wykonać nowy tynk cementowo-wapienny 
kategorii III wzmocniony siatką z włókna szklanego. Po wyszpachlowaniu szpachlówką 
gipsową wymalować farbą lateksową w kolorze S 0502-Y- półmat (wg wzornika NCS). 

 
 
Oprawy świetlne 

Istniejące oprawy należy zdemontować, a na ich miejsce zainstalować lampy – plafony 
z czujnikiem zmierzchu i ruchu wg projektu instalacji elektrycznych. Model lamp ustalić 
z zamawiającym. 

 
Skrzynki elektryczne 
Istniejące skrzynki elektryczne należy zdemontować. Powstałe wnęki zamurować 

pełną cegłą na zaprawie cementowo-wapiennej. Nowe skrzynki elektryczne zamontować 
zgodnie z projektem instalacji elektrycznych. 

 
Rury gazowe i kanalizacyjne 
Należy zdemontować nieczynne rury gazowe i kanalizacyjne w porozumieniu  

ze wspólnotą mieszkaniową. Demontaż należy zlecić osobom z odpowiednimi 
uprawnieniami. 

 
 

UWAGI: 
1. W celu usunięcia powłok malarskich z powierzchni drewnianych można posłużyć się 

opalarką, stalową szczotką, papierem ściernym czy środkami chemicznymi. 
2. Po zdjęciu powłok malarskich drewno zaimpregnować środkami grzybobójczymi  

i owadobójczymi. 
3. Zabrania się stosowania tynków gipsowych. 
4. Instalację elektryczną zlecić osobie z odpowiednimi uprawnieniami. 
5. Klatka schodowa jest nieogrzewana.  

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 
 

 Zasilanie obiektu. 
Budynek zasilany będzie z istniejącego złącza kablowego, znajdującego się na zewnętrz, 
w pobliżu drzwi wejściowych do budynku. Istniejące zapotrzebowanie na energię 
elektryczną nie zmienia się.  

 
 
 
 



 

 Wewnętrzne linie zasilające. 
Projektowane wewnętrzne linie zasilające przystosowane będą do przesyłania mocy, 
jakie przewidywane są w aktualnych przepisach normatywnych na każde mieszkanie 
(12,5k6.W- na oświetlenie, sprzęt AGD oraz kuchenkę elektryczną z piekarnikiem).  
Dzięki takiemu rozwiązaniu, lokatorzy będą mogli w przyszłości modernizować instalacje 
w swoich mieszkaniach bez konieczności przebudowy wewnętrznych linii zasilających na 
klatce schodowej.  
Projektuje się od istniejącego złącza kablowego ułożyć nową wewnętrzną linię zasilającą 
typu YKY5x70 w rurze osłonowej p.t. do projektowanej rozdzielnicy głównej RG (na 
podeście między parterem a I piętrem) wyposażonej w wyłącznik główny i ogranicznik 
przepięciowy zespolony A+B.  Dalej, do rozdzielnicy licznikowej RL (na I piętrze) 
wyposażonej w układy pomiarowe rozliczeniowe do mieszkań i na potrzeby 
administracyjne, ułożyć w rurze osłonowej p.t. linię typu YKY5x50. 
Z rozdzielnicy licznikowej do mieszkań ułożyć nowe wewnętrzne linie zasilające typu 
YKY5x10 w rurach osłonowych p.t. Linie te przyłączyć w mieszkaniach do istniejących 
bezpiecznikowych tablic bezpiecznikowych.  

 
 Instalacje klatki schodowej. 

Na klatce schodowej projektuje się instalacje:  
-oświetlenia ogólnego, sterowanego czujnikami ruchu i zmierzchowymi 
zainstalowanymi w oprawach oświetleniowych ledowych,  
-oświetlenia drzwi wejściowych (frontowych i od podwórka) 
-oświetlenia numeru posesji sterowane przekaźnikiem zmierzchowym. 

 
 
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

 
Instalacje elektroenergetyczne 230/400V projektowane są w układzie TN-S, poczynając 
od złącza kablowego i przystosowane do układu istniejącego TN-C, więc w rozdzielnicy 
głównej RG zmostkować należy szyny N i PE 
Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej zaprojektowano samoczynne 
wyłączenie.  

 
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ 
 

 
Wyłącznik główny zasilania będzie zainstalowany w rozdzielnicy głównej RG i sterowany 
zdalnie przyciskiem PWP (przeciwpożarowy wyłącznik prądu) zainstalowanym w 
wiatrołapie przy drzwiach wejściowych do budynku, w przeszklonej wnęce. 

 
 

 
 
 
 
 



 

WYTYCZNE WYKONANIA I MATERIAŁOWE. 
 

Instalacje wykonać zgodnie z planem instalacji na rys nr E-1 i schematem na rys. nr E-2. 
Instalacje elektroenergetyczne wykonać przewodami z żyłami miedzianymi i z izolacją 
roboczą na napięcie 500V, z zastosowaniem sprzętu instalacyjnego podtynkowego. Typy 
i przekroje przewodów podano na schematach.   
Połączenie   przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP z wyłącznikiem głównym w 
rozdzielnicy RG wykonać przewodem o zwiększonej odporności ogniowej. 
Projektowane rozdzielnice budować ze skrzynek blaszanych natynkowych, modułowych, 
o szerokości nie większej niż 255mm, zamykanych na zamek patentowy. Skrzynki 
licznikowe powinny być wyposażone w okienko odczytowe. Rozdzielnica RG oraz 
aparatura w skrzynkach licznikowych powinny być przystosowane do plombowania. 
Stosować urządzenia i sprzęt elektryczny o jakości sprawdzonej na rynku, po 
wcześniejszym ustaleniu z zamawiającym. 
Rozdzielnice odbiorcze wykonać w osłonach IP20, z aparaturą modułową o ile na 
rysunkach nie podano inaczej. 

 
 
UWAGI:  

 
a) W projektowanej, zbiorczej rozdzielnicy licznikowej RL zainstalować liczniki, 

zdemontowane uprzednio z miejsc istniejących lokalizacji.  
b) Żyły nie podłączone do tablic w mieszkaniach zasilanych jednofazowo 

pozostawić jako rezerwowe. 
c) Do mieszkań nr 3 i 5 zasilanych trójfazowo, przenieść tablice bezpiecznikowe 

istniejące zainstalowane na klatce schodowej. 
d)  Zasilanie istniejących, pozostających bez zmian urządzeń teletechnicznych 

podłączyć do zabezpieczeń w rozdzielnicy projektowanej administracyjnej RA 
 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
Prace remontowe prowadzone będą jednoetapowo: 
- wykonanie niezbędnych rozbiórek 
- ocieplenie i pomalowanie cokołów 
- wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych 
- remont klatki schodowej 
 
Przewidywane zagrożenia 
 

 Niebezpieczeństwo urazu osób trzecich w czasie usuwania gruzu. 
 W czasie prac budowanych w budynku może wystąpić zagrożenie 

spowodowane bliskością przewodów i urządzeń elektrycznych pod napięciem. 
  



 

Sposób prowadzenia instruktażu 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy przeprowadzić instruktaż bhp ze 
wszystkimi pracownikami oraz każdorazowo z robotnikami nowoprzybyłymi na 
budowę. Za zorganizowanie instruktażu odpowiedzialny jest kierownik budowy. W 
przypadku zatrudnienia wyspecjalizowanych ekip budowlanych kierownik budowy 
zobowiązany jest także do sprawdzenia odbycia przeszkolenia przez pracowników w 
macierzystych zakładach pracy. 

Środki zapobiegające niebezpieczeństwom 

 Roboty budowlane winny być wykonywane zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401 z 
2003r.) 

 Przy pracach zatrudniać osoby odpowiednio wykwalifikowane i wyposażone 
we właściwe narzędzia. 

 Zlecając zadanie pracownikowi należy go właściwie poinstruować o 
ewentualnych zagrożeniach i o odpowiednim reagowaniu w przypadku 
spotkania się z nimi. 

 Prace przy zakładaniu nadproży wykonywać zgodnie z zaleceniami zawartymi 
w opisie technicznym do projektu i pod nadzorem osoby z odpowiednimi 
uprawnieniami budowlanymi. 

 Gruz wynosić ręcznie lub usuwać poprzez rękawy. 
 Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych wyłączyć napięcie na 

demontowanych elementach budowlanych. 
 Kucie wykonywać ręcznie zwracając uwagę na istniejące, a napotkane 

przewody traktować jako czynne. 

Zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 – Prawo Budowlane (Dz. U z 2000r. z późn. zm.) 
i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. kierownik budowy jest 
zobowiązany przez rozpoczęciem robót opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia uwzględniający miejsca zagrożeń podczas wykonywania prac budowlanych i 
instalacyjnych, szczególnie podczas wykonywania prac w pobliżu przewodów i 
urządzeń elektrycznych. 

 

 

 

 

 



 

Rozwiązania równoważne stosowane przy opisie przedmiotu zamówienia 

 
Materiały zastosowane przy opisie przedmiotu zamówienia, przedmiarach oraz innych 
dokumentach będących częścią zapytania ofertowego są materiałami przykładowymi na 
bazie, których Wykonawca może zastosować materiały innych producentów o parametrach 
nie gorszych niż przyjęte w dokumentacji. 
 
Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, 
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 
technicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów lub 
rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej, pod 
warunkiem, że nie obniżą określonych w dokumentacji standardów, będą posiadały 
wymagane odpowiedne atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie 
zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.  

Wskazanie w dokumentacji przykładowych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 
referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do 
przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.  

Wszystkie znaki towarowe, patenty lub świadectwa pochodzenia, źródła lub szczególnego 
procesu a także normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i 
systemy referencji technicznych wskazane w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować 
wyłącznie jako przykładowe dla zobrazowania opisywanych parametrów i wymogów 
technicznych.  

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń równoważnych, tj. 
o parametrach funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie 
przewidziane w dokumentacji przetargowej parametry i wymogi techniczne przykładowych 
materiałów, urządzeń są parametrami minimalnymi, chyba, że zapis mówi inaczej. 
Zamawiający do wszystkich znaków towarowych, patentów lub świadectw pochodzenia, 
źródła lub szczególnego procesu a także norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych w opisie przedmiotu 
zamówienia dopisuje wyrazy „lub równoważne”. 

 

 

























 






























