
PROJEKT   WYKONAWCZY  

OPIS OGÓLNY I DANE LICZBOWE
DO PROJEKTU   WYKONAWCZEGO  

DLA ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA MONTAŻU URZĄDZENIA 
DO TRANSPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ REMONCIE

POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNEGO NA POTRZEBY SALI MULTIMEDIALNEJ 
W BUDYNKU GŁÓWNYM SZKOŁY POMORSKICH SZKÓŁ RZEMIOSŁ 

W GDAŃSKU UL. SOBIESKIEGO 90 

Podstawa opracowania:
-Zlecenie Inwestora,
-Wizja lokalna i inwentaryzacja z maja 2016r.,
-Dokumentacja fotograficzna,
-mapa zasadnicza do celów informacyjnych 

Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt architektoniczno-budowlany  dla  robót  budowlanych
polegających  na  wprowadzeniu  do  klatki  schodowej  urządzenia  do  transportu  tzw.  platformy dla  osób
niepełnosprawnych, a także projekt dla robót budowlanych związanych z remontem sali dydaktycznej nr 16
pod kątem prowadzenia zajęć multimedialnych.

A.          ZAŁOŻENIA  

1.          Usytuowanie   projektowanych elementów w budynku.  

Budynek zlokalizowany jest na działce nr 4/9, położonej w Gdańsku, przy ulicy Jana Sobieskiego 90.
Działka  jest  zagospodarowana,  zabudowana  (budynek  główny  szkoły).  Budynek  podłączony  jest  do
wszystkich niezbędnych mediów. 

Część  objęta  projektem  mieści  się  w  południowym  skrzydle  budynku  i  składa  się  z:
-klatki schodowej łączącej wszystkie poziomy w budynku; z dostępem z zewnątrz,
-sali dydaktycznej nr 16 mieszczącej się na 1 piętrze w pobliżu wspomnianej klatki schodowej.

Całość zlokalizowana jest na terenie o dużym nachyleniu w kierunku do ulicy Sobieskiego. Wejście 
i wjazd na posesję zlokalizowane są od strony północnej działki - z ulicy Sobieskiego. 

Wejście do klatki schodowej, będącej przedmiotem inwentaryzacji prowadzi od południowego
wschodu, od dziedzińca wewnętrznego utworzonego przez budynek Szkoły Rzemiosł oraz budynek Centrum
Kształcenia Praktycznego. Dojście to prowadzi poprzez działkę C.K.P. (C.K.P udziela służebności przejścia
użytkownikom Szkoły Rzemiosł - według osobnego dokumentu).

Rzędne terenu przy wejściu do w/w klatki schodowej wahają się w granicach 45,25 - 46,70 m n.p.m.,
zaś rzędna poziomu wejścia do budynku wynosi ok. 45,99 m n.p.m. Obecnie do klatki schodowej prowadzą
2 stopnie zewnętrzne. Projekt zakłada wprowadzenie na fragmencie schodów podjazdu wykonanego z  tzw.
kraty typu WEMA, pozwalającego osobom niepełnosprawnym na wygodne wejście do budynku (wg
rysunku).

Sala dydaktyczna nr 16 znajduje się w pobliżu w/w klatki schodowej, na pierwszym piętrze, w skrzydle
południowym budynku. Projekt przewiduje wykonanie remontu sali dydaktycznej z przystosowaniem jej do
zajęć multimedialnych ze stanowiskami komputerowymi.

2.          Opis ogólny robót remontowych dla klatki schodowej.  

Schody w klatce schodowej pozostaną bez zmian do istniejących. Wykończenie biegów schodowych,
jak również wykończenie ścian klatki schodowej pozostają bez zmian. Sugeruje się obudować 2 grzejniki
znajdujące się na spoczniku tuż przy wejściu do klatki schodowej. Pozostałe grzejniki w klatce schodowej są
już obudowane - pozostawić bez zmian.

Balustrady od poziomu wejścia do budynku, aż do poziomu poddasza należy pozostawić z odcięciem
nieoryginalnych górnych części balustrad (zachowanie detalu arch.). Balustrady (pochwyty) przy schodach
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prowadzących do piwnicy oraz przy biegach schodowych prowadzących na strych - pozostawić bez żadnych
zmian.

Od poziomu wejścia do budynku, aż do poziomu poddasza wprowadzone zostaną nowe balustrady
systemowe, będące jednocześnie torem wjazdowym dla nowej platformy schodowej dla osób
niepełnosprawnych. Projekt zakłada montaż słupków montażowych bezpośrednio do stopnic. Schody są
wykonane w konstrukcji żelbetowej z wykończeniem z lastrico lub gresu w zależności od poziomu budynku.

Platforma będzie wjeżdżała z poziomu wejścia do budynku:
-(-0,86 m) na parter (+- 0,00 m), a następnie 
-na 1 piętro (3,56 m) oraz
-na poddasze (7,17 m) 

Wysokości w klatce schodowej utrzymują się na poziomie około 3 metrów i więcej, co jest
wystarczające dla swobodnego ruchu platformy. Jedynie występuje miejscowe zaniżenie wysokości nad
biegiem schodowym prowadzącym na strych. Zaniżenie wysokości spowodowane jest przez podciąg, pod
którym wysokość przejścia wynosi w najniższym punkcie - 180cm. W związku z zaniżeniem wysokości
platforma schodowa nie ma możliwości wjazdu na kondygnację strychu.

Drzwi zewnętrzne prowadzące do klatki schodowej należy wyremontować. Remont będzie polegał na:
- oczyszczeniu z istniejącej farby opalarką
- uzupełnieniu ubytków szpachlą do drewna
- wyszlifowaniu
- zagruntowaniu całej powierzchni drzwi specjalnym gruntem
- malowaniu drzwi (przynajmniej 2 warstwy farby kryjącej szarej, specjalnej do malowania stolarki drewnianej
zewnętrznej)
- wprowadzeniu uszczelek
- naprawie zawiasów
- montażu nowych zamków
- montażu napędu do drzwi tak, by oba skrzydła otwierane były jednocześnie - całość sterowana z portierni
poprzez wideofon, jaki zamontowany zostanie przy wejściu do szkoły

System automatyczny rozwierny ułatwi wejście do budynku osobom niepełnosprawnym (wg
załączników). Schody zewnętrzne pozostaną bez zmian. Jedynie na fragmencie zostanie wprowadzony
podjazd dla osób niepełnosprawnych wykonany z kraty WEMA (wg załączników). Krata zostanie wsparta na
istniejącym stopniu oraz 2 nowych fundamentach wymurowanych z bloczków betonowych - według
rysunków.

Drzwi wewnętrzne znajdujące się tuż za wejściem do budynku - wydzielające strefę wejściową od
parteru - należy zdemontować, dla uzyskania przestrzenności manewrowej. Z powodu braku wydzielonego
wiatrołapu wewnątrz budynku konieczny jest montaż kurtyny powietrznej na suficie, tuż nad wejściem do
budynku.

Projekt przewiduje wprowadzenie zasilania elektrycznego na dolnym i górnym poziomie, gdzie będzie
dojeżdżać platforma. Gniazdka te będą służyły do ładowania urządzenia i podłączone będą do istniejącej
rozdzielnicy  prądu  mieszczącej  się  na  korytarzu  bezpośrednio  połączonym  z  klatką  schodową.

Zasilanie  elektryczne  należy  także  doprowadzić  do  strefy  wejściowej  do  klatki  schodowej
projektowanej  -  wewnątrz  nad  drzwiami  wejściowymi  -  do  kurtyny  powietrznej  oraz  napędu  drzwi
wejściowych. Zamontowany zostanie także wideofon przed wejściem do budynku (sterowany z portierni).
Całość według projektu elektrycznego.

3.          Opis ogólny robót remontowych dla sali dydaktycznej nr 16.  

Remont sali ma na celu adaptację sali na pomieszczenie multimedialne ze stałymi stanowiskami
komputerowymi oraz projektorem.

Podłoga w sali pozostanie bez zmian do istniejącej. Podobnie oprawa okien w formie rolet - także
pozostanie bez zmian. Ogrzewanie w sali odbywa się za pomocą grzejników żeliwnych mieszczących się
pod oknami -  grzejniki do zachowania i pomalowania w kolorze ścian. Grzejniki nie są obudowane, ale układ
mebli stanowi zabezpieczenie, swoistą osłonę od części sali dydaktycznej.
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Oświetlenie w postaci lamp sufitowych pozostaje jak w stanie obecnym, bez wprowadzenia nowych
źródeł oświetlenia.

Kolor ścian (żółty) zostanie zastąpiony kolorem białym, na jaki należy pomalować wszystkie ściany i
sufit. Jedna ze ścian zgodnie z projektem, będzie służyła do wyświetlania obrazu z projektora
zamontowanego na stałe na suficie.

W pomieszczeniu zaprojektowano ustawienie 24 nowych biurek - stanowisk komputerowych dla
uczniów oraz jednego dla nauczyciela. Wymiary mebli zgodnie z projektem.

Projekt wymaga wprowadzenia nowej instalacji elektrycznej wewnątrz sali. Zaprojektowana została
nowa rozdzielnica prądu podłączona do rozdzielnicy na korytarzu. W sali znajduje się także rozdzielnia
internetowa. Przy każdym stoliku umieszczono gniazdka wtykowe 230V oraz 1 gniazdko internetowe.

Nową instalację należy poprowadzić bez naruszania ścian - w postaci listew i kanałów kablowych
rozmieszczonych według projektu.

Instalację istniejącą należy zachować jako dodatkową - do wykorzystania.

Sala wyposażona jest w rzutnik oraz wysuwany ekran zamontowany na suficie - ekran do demontażu;
natomiast projektor do wymiany na nowy, z nowym źródłem zasilania poprowadzonym w nowej rozdzielnicy
prądu. Obecne źródło zasilania projektora zachować jako awaryjne (dodatkowe). Miejsce montażu nowego
projektora określa rysunek.

4.          Opis rozwiązań szczegółowych.  

Projekt przewiduje malowanie sali na biało (ściany i sufit); powierzchnia ścian do malowania: 83,5 m2;
powierzchnia sufitu: 53,33 m2.

Założenia przewidują wprowadzenie znacznych zmian elektrycznych, szczególnie w sali dydaktycznej.
Przewidziano tam następujące ilości nowych:

- GNIAZDEK WTYKOWYCH POJEDYNCZYCH 230V: 64 sztuki,  z czego 8 sztuk w postaci  2 osobnych
bloków biurowych montowanych do biurek (dla biurek pod oknami) 
-  GNIAZDEK INTERNETOWYCH:  28 sztuk,  z  czego  4 sztuki  w postaci  2  osobnych bloków biurowych
montowanych do biurek (jw)
- ROZDZIELNIC PRĄDU: 1 sztuka
- ROZDZIELNI INTERNETOWYCH: 1 sztuka

Przewidziano także 2 gniazda wtykowe w przestrzeni klatki schodowej (na parterze oraz poddaszu) służące
do ładowania platformy schodowej i puszkę zasilającą do kurtyny powietrznej w parterze. Umiejscowienie
gniazdek zgodnie z rysunkiem. Dodatkowo przewidziano zasilanie do napędu automatycznego drzwi oraz
zasilanie do wideofonu, jaki planowany jest przed wejściem do klatki schodowej objętej projektem.

B. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Kierownik budowy zgodnie z art. 21 A ust.1,2 Dz. ust. nr 80 jest zobowiązany sporządzić przed
rozpoczęciem prac budowlanych plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

W planie tym należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót budowlanych:
1. Robót, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza powstanie ryzyka BHP, przy
prowadzeniu prac, w których występują działania substancji chemicznych lub biologicznych zagrażających
zdrowiu ludzi.
2. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określają
odrębne przepisy BHP.

C. UWAGI REALIZACYJNE

1. Przewidywana inwestycja nie wywiera żadnego wpływu na otaczające środowisko, nie narusza
interesów osób trzecich.
2. Zobowiązuje się Wykonawcę do ścisłego przestrzegania w czasie realizacji budowy obowiązujących
norm budowlanych, warunków technicznych wykonywania robót, oraz warunków BHP dotyczących
wszystkich przewidzianych projektem rozwiązań i materiałów, - jak również stosowania materiałów
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budowlanych posiadających atest i nie emitujących substancji szkodliwych dla zdrowia.
3. Jakiekolwiek odstępstwa od projektu, dotyczące głównie rozwiązań technicznych oraz odstępstwa od
przewidzianych projektem materiałów wykończeniowych, powinny być uzgodnione z projektantem, pod
rygorem wstrzymania robót budowlanych. (Prawo Budowlane art. 21, pkt 2b - Dz.U. nr 80 z 11.07.2003.
718).

Opracowała:
mgr inż. arch. Aleksandra Nycz

D. OŚWIADCZENIA

O sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. 

Ja niżej podpisany: mgr inż. arch. Arkadiusz Marszałkowski, 
oświadczam, że projekt wykonawczy pt.: 
„Roboty budowlane polegające na montażu urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych oraz
remoncie pomieszczenia dydaktycznego na potrzeby sali multimedialnej w budynku głównym szkoły
Pomorskich Szkół Rzemiosł w Gdańsku ul. Sobieskiego 90 ”, w branży architektonicznej, 
opracowany na rzecz inwestora Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzi-
bą w Gdańsku, przy ul. Piwnej 1/2, 80-831 Gdańsk, został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem,
oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. arch. Arkadiusz Marszałkowski 
                                                          nr.upr. 6153/Gd/94

Gdańsk, dn. 28.06.2016r.
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