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INFORMACJA BIOZ
Ogólne wytyczne i obowiqzki w zakresie BiOZ

Inwestycja: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH
NA REMONCIE FRAGMENTU PRZEDSZKOLA NR 37 W PŁOCKU W

ZAKRESIE REMONTU ŁAZIENKI I INSTALACJI NA I PIĘTRZE BUDYNKU

Adres inwestycji: ul Hubalczyków 5, 09-400 Płock, Gmina-Miasto Płock
dz: nr: 293/20

:,. Inwestor:

Gmina-Miasto Płock
Al. Stary Rynek 1

09-400 Płock
tel. (24) 367-15-55, fax. (24) 367-14-36

Autorzy:

PROJEKTANT:
mgr inż. Łukasz Lisiński

Data opracowania 24 Lipiec 2015r.
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Ogólne wytyczne i obowiązki w zakresie BiOZ
Wykaz robót o poszczególnych zagrożeniach bezpieczeństwa

1. Transporttechnologicznypionowy i poziomy
2. Składaniemateriałów
3. Roboty montażowe

Organizacja pracy zgodnie z:

1. Projektem zagospodarowania terenu
2. Projektem organizacji ruchu środków transportu (opracowuje
wykonawca robót!!!)
3. Projektem organizacji i technologii montażu (opracowuje
wykonawca robót!!!)

Wytyczne przestrzegania planu BiOZ:
Przed rozpoczęciem budowy i robót zapoznanie pracowników z:...•.
- projektem budowlanym, rozwiązaniami materiałowo-
konstrukcyjnymi oraz organizacją budowy
- wykazem i rodzajem prac o szczególnym zagrożeniu
- zadaniami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich
zabezpieczania, ładu i porządku
- obowiązkiem stosowania środków ochrony osobistej
- obowiązkiem dbałości o stan narzędzi, maszyn i urządzeń
- obowiązkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem
sygnalizacji i telefonami alarmowymi
- zasadami bezpieczeństwa pracy w warunkach zimowych
- odpowiedzialnością pracownika za naruszenie przepisów bhp

1-
~6
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W trakcie realizacji budowy:

- prowadzenie bieżącego instruktażu stanowiskowego w
dostosowaniu do etapów i robót
- kontrola i zalecenia w zakresie stanu bhp

Podstawowe obowiązki pracowników w zakresie bhp:

- przystąpienie do prac w pełni zdrowia, w odzieży ochronnej
- znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy na budowie
rodzaje wykonywanej pracy
- właściwa organizacja, zabezpieczenia oraz utrzymanie ładu i
porządku na stanowisku pracy
- znajomość zasad i warunków bezpiecznej pracy z użyciem
maszyn i narzędzi
- dbałość o stan techniczny narzędzi, kabli i urządzeń
elektrycznych
- znajomość telefonów alarmowych
- utrzymanie w czystości pomieszczeń socjalno-bytowych

Obostrzenie szczególne w postaci zakazu:

- samodzielnego i nieuzasadnionego opuszczania zmiany
stanowiska pracy
- wyrzucania odpadów materiałów budowlanych z wysokości w
obrębie budynku bez zabezpieczenia

System kontroli stanu bezpieczeństwa Pracownik

- codzienna ocena stanu stanowiska pracy przed rozpoczęciem
robót
- przestrzeganie technologii robót i przepisów bhp
- zabezpieczenie stanowiska pracy po zakończeniu robót, przed
dostępem osób postronnych
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Kierownik
- bieżąca i okresowa ocena stanu bhp na budowie
- wydawanie poleceń i kontrola ich wykonania
- koordynacja działań w zakresie bhp wszystkich podwykonawców
informuje pracowników, że wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne,
oceny ryzyka zawodowego itp. znajdują się do wglądu w biurze
kierownika budowy

-"

Podstawa
- Ustawa Prawo Budowlane, art. 21a, 41, 42-j.t.Dz.U. z 2003r. nr
- 207, poz 2016
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2002r., Dz.U. z 2002r.
- nr 108, poz 953
- Rozporządzenie Min. Bud. I PMB z 2003r.
- Dz.U. nr 47, poz. 401
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Dz.U. z
- 1997r. nr 129 z zm. (j.t. Dz.U. z 2003r. nr 169, poz 1650)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. z 2003r. nr 120, poz
1126
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Dz.U. z 2001r. nr 118, poz.
- 1263
- I inne przepisy dotyczące bioz oraz przepisy techniczno- budowlane

...

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Łukasz Lisiński

Data opracowania 24 Lipiec 2015r.
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OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania

Dokumentację opracowano na podstawie:
• zlecenie inwestora;
• uzgodnienia z Inwestorem;
• obowiązujących norm i przepisów.

2.0. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem instalację oświetlenia wewnętrznego.

2.1. Zasilanie

Zaprojektowane oprawy oświetleniowe należy zasilić z istniejącej tablicy rozdzielczej z obwodu
przeznaczonego do zasilania oświetlenia.

2.2. Instalacja oświetleniowa

Obliczenia oświetlenia wykonano za pomocą programu DIALux v. 4.12. Rozmieszczenie opraw
podano na załączonym rysunku. Średnie natężenie oświetlenia dobrano zgodnie z normą PN-EN 12464-
1:2004 "Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach."

Instalację oświetlenia należy wykonać przewodami typu YDYżo/YDYpżo 3x1,5 rnrrr',
YDYżo 4x1,5 rnrrr' układanymi pod tynkiem równolegle do krawędzi ścian. Dopuszcza się wykonanie
instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodów warstwą tynku grubości minimum 5 mm. przy
prowadzeniu instalacji
w warstwach docieplających, w elementach o konstrukcji lekkiej wypełnianych np. wełną mineralną oraz na
stropodachach stosować osłony z rurek PCV. Stosować przewody o wytrzymałości izolacji minimum 750 V.

Łączniki oświetlenia montować na wysokości 0.80-;-.1.60 m (do uzgodnienia z Inwestorem) mierzonej
od powierzchni wykończonej podłogi do środka puszki montażowej. Standard i kolorystykę osprzętu
łączeniowego, należy uzgodnić z Inwestorem.

Przewody układać równolegle do krawędzi ścian. Instalacje wykonać zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482: 1999 tj. w sieci typu "TN-S".

2.3. Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V należy wykonać przewodami typu YDYżo/YDYpżo 3x2,5 rnrrr'
układanymi pod tynkiem równolegle do krawędzi ścian. Dopuszcza się wykonanie instalacji wtynkowej pod
warunkiem pokrycia przewodów warstwą tynku grubości minimum 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji
w warstwach docieplających, w elementach o konstrukcji lekkiej wypełnianych np. wełną mineralną oraz na
stropodachach stosować osłony z rurek PCV. Stosować przewody o wytrzymałości izolacji minimum 750 V.

Instalacje wykonać zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj.
w sieci typu "TN-S".

Lokalizację poszczególnych gniazd wtyczkowych przedstawiono na rysunku dołączonym do
~- niniejszego opracowania.

ul. W. Kulerskiego 16/1286-300 Grudziądz
NIP 876-215-49-41, Regon 341233361

tel. +48784524 793
e-mail: biuroelmaro@gmail.com
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2.4. Ochrona od porażeń

Podstawowa ochrona przed porażeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolację oraz osłony
izolacyjne. Jako dodatkowy środek ochrony przed porażeniem projektuje się szybkie wyłączenie zasilania.
Z przewodem ochronnym "PE" należy połączyć kołki ochronne "PE" gniazd wtyczkowych, metalowe
konstrukcje wsporcze i osłonę tablicy rozdzielczej, metalowe osłony sprzętu instalacyjnego.

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 wszystkie obwody instalacji elektrycznych wewnątrz
projektowanego budynku należy zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowoprądowym klasy (AC) o prądzie
wyzwalającym 30 mA.

W poszczególnych pomieszczeniach sanitarnych projektuje się miejscową szynę wyrównawczą do
której należy podłączyć wszystkie części przewodzące dostępne z częściami przewodzącymi obcymi oraz
szynę "PE" w rozdzielnicy głównej w celu ograniczenia napięcia dotykowego (ekwipotencjalizacja). Przewody
wyrównawcze należy stosować o przekroju minimum 6 mrrr' układane pod tynkiem.

Po zakończeniu robót elektrycznych i budowlanych, dokonać pomiaru skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej i badania wyłączników różnicowoprądowych przyrządami posiadającymi odpowiednie
atesty.

3.0. Uwagi realizacyjne

Rozpoczęcie i prowadzenie robót winno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami
i uzgodnieniami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem obowiązujących zasad BHP.

Kierujący robotami winien ściśle przestrzegać wydanych uzgodnień i zawartych w nich obostrzeń.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych kierujący robotami winien szczegółowo zapoznać się
z usytuowaniem urządzeń podziemnych wykazanych na zaktualizowanych mapach geodezyjnych, oraz

; zapewnić wytyczenie trasy przez uprawnione służby geodezyjne.
W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zachować ostrożność ze względu na możliwość

napotkania niewykazanych urządzeń podziemnych. Wykopy przebiegające wzdłuż budynków wykonywać
.:. odcinkami nie dłuższymi niż 3 m.

W rejonie zbliżeń i skrzyżowań projektowanej kanalizacji kablowej z uzbrojeniem podziemnym
wszelkie prace ziemne należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem, stosując się do zaleceń wydanych
w uzgodnieniach i na przekazaniu placu budowy. Teren robót ziemnych, rowy i wykopy powinny być
w sposób widoczny zabezpieczone i oznakowane.

Stosowane materiały winny posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie telekomunikacyjnym.
Lokalizacja linii kablowej na gruncie winna być wytyczona i po wybudowaniu zinwentaryzowana przez
uprawnionego geodetę.

Ewentualne, uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikłe w trakcie wykonawstwa,
powinny być uzgodnione z Inwestorem, Projektantem i Inwestorem oraz naniesione do projektu tak, by
mogły stanowić materiał inwentaryzacyjny.

Wszystkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami
i uwagami instytucji oraz osób uzgadniających projekt. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia
zainteresowanych stron o zamiarze rozpoczęcia robót, celem przejęcia placu budowy oraz wystąpić
o ustanowienie ciągłego nadzoru na czas budowy.

4.0. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2002 r. (Dz. U. nr 120 poz. 1126)
"W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia", podaje informację, które winny być zawarte w planie BIOZ.

4.1. Zagospodarowanie placu budowy

Miejsce prowadzenia robót budowlanych dla przedmiotowej inwestycji stwarza szczególnie wysokie
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, gdyż roboty prowadzone będą w pobliżu

ul. W. Kulerskiego 16/1286-300 GrudZiądz
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przewodów linii elektroenergetycznych, gazowych, wodociągowych. Zagospodarowanie terenu budowy
wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych;
c) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;
d) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy
wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu
budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków transportowych.

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi komunikacyjne dla wózków
i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków
większych niż 10%.

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn
i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości
liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

a) 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV;
b) 5,0 m - dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV;
c) 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV;
d) 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV;
e) 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest
zabronione.

4.2. Roboty ziemne oraz maszyny i urządzenia na placu budowy

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:
• upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak

przykrycia wykopu);
• zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed

obsunięciem się, obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu).
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji

i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót
ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:

• elektroenergetyczne;
• gazowe;
• telekomunikacyjne;
• wodociągowe i kanalizacyjne,

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być
one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. W czasie wykonywania robót
ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych
robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone
w światło ostrzegawcze 'koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m
nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu.

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane
tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony
w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia
lub życia ludzkiego.

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:
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• W odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz
jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

• w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego

odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów
gruntu.

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane,
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone
w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające
dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty
uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne,
niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno-
ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane
kwalifikacje.

4.3. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

• szkolenie wstępne;
• szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia
wstępne ogólne (instruktaż ogólny) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi
w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku
pracy (instruktaż stanowiskowy) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na
określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym
związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego
ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być
potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie
dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe
w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane
w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których występują
szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe - nie rzadziej niż raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn o napędzie silnikowym powinni
posiadać wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia
pracowników;

• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
• udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu
oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia
pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.
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Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

4.4. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót
budowlanych

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń
dla życia lub zdrowia pracowników.

PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTANIA WYPDADKÓW PRZY PRACY

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy;
b) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań;
c) niewłaściwe polecenia przełożonych;
d) brak nadzoru;
e) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym;
f) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy;
g) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii;
h) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;
i) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy;
j) nieodpowiednie przejścia i dojścia;
k) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór.

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTANIA WYPADKÓW PRZY PRACY

a) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia;
b) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego;
c) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające;
d) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór;
e) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń;
f) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
g) zastosowanie materiałów zastępczych;
h) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;
i) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;
j) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;
k) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;
I) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;
• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami
środowiska pracy;

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także
o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:
• oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy;
• wykazu prac szczególnie niebezpiecznych;
• określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych;
• wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;
• wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
• zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych;
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• zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii,
materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca,

pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego
zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz
odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży
i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed
występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).
Kierownik budowy obowiązany jest poinformować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Przy odbiorze instalacji należy zgodnie z PBUE sprawdzić skuteczność ochrony przeciwparażeniowej
przez szybkie wyłączanie zasilania oraz parametry wytrzymałościowe izolacji zastosowanych kabli. Wykonać
należy również pomiary oporności uziemień.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszą odpowiedzialności.
Rysunki i część opisowa dokumentacji są elementami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie

elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte
dokumentacją, winny być traktowane jakby były ujęte wabu.

Opracował:
mgr inż. Robert Łęgowski

.
INZ-BUD

Pr.« OIĄ'Tl':! Projektowania Budownictwa
I i':", lzoru Budowlancvo

. ukasz Lisiński
ul. l'n,l;.;('rna 30, H7-300 Brodnica

Nli" ~74 J 54-18-22· Regon:,340825237

Za zgodność
z orygmałem

dnia .}Q15..~il7- Z 4
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5.0. Oświadczenie projektanta oraz zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów
Budownictwa
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,
OSWIADCZENIE

projektanta - sprawdzającego* o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja niżej podpisany

nr uprawnień

ROBERT ŁĘGOWSKI

upr. KUP/0178/POOE/09

zamieszkały ul. W. Kulerskiego 16/12; 86-300 Grudziądz

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 t.j. z
późn.zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Płock
Al. Stary Rynek 1

09-400 Płock

dotyczący:

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE FRAGMENTU
PRZEDSZKOLA NR 37 W PŁOCKU W ZAKRESIE REMONTU ŁAZIENKI I INSTALACJI NA I PIĘTRZE

BUDYNKU

ul. Hubalczyków 5/14
09-400 Płock

działka nr 239/20

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość
danych zamieszczonych powyżej.

* Niepotrzebne skreślić

I Z-BUD
Praco- n'; Pl li' lIOW:111ia Budownictwa

I • "id/~' "li gt',:o:",!anc.go
ctitcas : J irinskt

ul. l'o'~i;')--"" ,/ i,'- 100 Brodnica
NIP 874 l J 1-1'< 22 • Regon; 340825237

Za zgodność
z or)(~inałem

dl1iFllU1S.. :01.-. Z 4

Data opracowania: 24.07.2015r.

mgr inż. Lu
upr. bud. nr KUPI
do pro,iCktllWH'et z

W lip':C. konstruk .

ul. W. Kulerskiego 16/1286-300 Grudziądz
NIP 876-215-49-41, Regon 341233361

tel. +48784524793
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Sz(;zegółowy zakres uprawnień budowlanvch

N. podsta e an 12 ust 1 pk, 1 I M 13 ""t 4 u.,awy Prawo budowlanę. WlW"lz1<UZ§ 24 ust 1 'OZ;>OI'>.ą1zen",
MI01Stfa Transportu I Budov",,,,tw,, z d,,,,, 28 kWIetnI. 2006 I W spraWIe samoolielnych funkq. ,echn/ClnlfCh w
budOwrhclw~ Pan Robert Józef ·Lęgowski i&St upawa2:'llIOny w speqalności nstaiaeyjneJ w nkfesie sieci,
Instalacji I ufZądze~ el.~lryclnyeh I elektroenergetycznych do:

p<O!e'<lawa"" oboektu bUdoW1a""9Q tak'<l9" Jak SlOO. In_l3l ••q" • u",!"l.en,a eleklrlfCZM • ek>I<'Joetlef!l"lyCZM.
w tym k~"e trołt:1busowe i tramwaiowe Sieci trakcyjne wra2' z unąd2erua!ti dO .taOOnra I 5tero\llo'orU3.
sprawdzam. p'O!ektOw arch!lektoooczllO . buÓO'oNtóInych,sprawowania nadzeru auIOtsl<",go
s~awowarHa kontAl' tecnncznej \Jtrzyffi3m3 obiektów budowtan'iCrł z zastrze2eniem art 62 ust tJs.a",,'Y
P'awo budawla""

bez ograniczeń.

N3 pod'slawm § t 5: rmporząd2:enia MinIStra irans.pol1u I Bt;dOWni!.1wa z dria 28 K~13 2006 r. w spraNIe
samOdzoelnyctJ tunkql tecIlnrvZllyCll w budownic~"'Je. nin~jSl.eVPfó!woleniabudOWlane uprawIlIają do SP<ll'~z"n ••
PI'OtCktć"N l.Dgospodarowanta dztatkl ll.lb terenu w zakrese Spę(;}aho$cl Insta!acyjl'!9j w zakres.:e secr. In'ita~aql I
urządzań elek:tryc,ln)'Ch i e~tJfoenefgelycznych,

o" G: f. ,';0'1'ill..

~
HLfo"r tilĘ fifA";

f:\I.~hA,,/ł4łr:T' .••\;r..
(lI(RĘGOWA KOMISJA KWAlIftKACY,,"A

Bydgoncz. dnia 21 grudnia 2009 r.
Sygn akt KUPOltB.lKK·0054-00671lJ9

DECYZJA

Na podstaw"" art. 24 ust 1 pkt ? usjawy 2 dnia 15 gru{!nt8 2000, o samorządach z•••••'OóOwyc~arcrute 16"
,nlyn,efÓW budownICtwa oraz u'oomst6w rOt u t 2001 t. Nr 5. pot 42 z pdt!! zm}, art. 13 ust 1 plr,ll I ust 7.
aa 14 ust 1 P t 5 • ust 3 pkt 1 oslaw'/ z drua 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz U. z 2006 r. Nr 156. poz. t t 18
l pót", zm.} oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporządzenia MIOls!ra transportu i Budownictwa z (lilia 28 kWJeU1l3 2006 r w
"prawJe sarnodz.letI\VC~funl\Cj' techmcznych w budownictwie (Oz U z 2006 r Nr e3. poz. 578 z pażn l'" l w
zwl31ku z art 104 Kodek'lu postępowarua administracyjnego (Oz U 12000 r. Nr!l8. poz. 1071 l PÓZ" lm)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Robertowi Józefowi Łęgowskiemu
magislrowi inźynierowi o kierunku elektrotechnika

urodzonemu dnia 5 października 1977 r. w Grudziądzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny KUf'/0171!1POOEI09

Za zgodność
z oryginałem

dnia ...lm&.:-.o7-1 4

UZASADNIENIE

do projektowania bez ogranicz.en
w specjalności instalacyjnej w zakresie stecl, instalacji iurządzeń

elektrycznych I elektroenergetycznych

W l.Wlązku z uwzg!ędolefllem 'łoi cał~ści żądania strony. na pocsta ••••'e art 107 §4 K.p a. odstępore się Od
uzasadruerua decyZJ' Zakresnadanych upra .•••1Iień budowlanych wskazano na Odwrocie decyzu

Pouczeme ~

oe niniejszej decYZJI sh.a.y. Odwołanie. do Krajowej KomlsJ' Kwalifikacyjnej POlskiej IzbV lnzynletó'fngr inż. a L . - ki
BudowniCtwa w Wt1KSZaWlC za posrecrucrwem Okręgowej KOffilSJI KwalifikaCyjnej KUPOIIB w· InS
Bydgoszczy w rernnme 14 dni od dnia jej doręc:zcflia. upr. bud. nr U O 3 OK/12

do projektowani niczeń
w spec. konstrukcyjno-budowlanejSkład Orrel<ąjący

Okręgowej Komisji Kwalifi~acyln,j

mgr If)Ż Witoid PrzybylSKI'

"
OtrzymUją
1 Pa" r,oMr1 Joze! Łęgowski

ul, Warszaws~••1 5133
aG-300 Gf1..dlladz

2 Okręgowa Rac:' 1,0-,
3. Główny IMpeklor

t{adzorv 6(Jdow~dnego
4 ale

"'9' In:: ArlÓW'l Mańkow"S1<'

mż, Franciuek $zypUnskl

Za zgodność
z orygInałem

dni~ 015"~B ..
ul. W. Kulerskiego 16/1286-300 Grudziądz

NIP 876-215-49-41, Regon 341233361



BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW
Robert Łęgowski

p O L S K A

Z B A

INŻYNIERÓW

BUDOWNICTWA

Bydgoszcz 2015-02-17
(miejscowość, data)

Zaświadczenie

Pan/Pani ŁĘGOWSKI ROBERT
Za zgodność
z oryginałem

miejsce zamieszkania
86-300 GRUDZIĄDZ

UL. KULERSKIEGO 16/12

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej

dnia ······2015·-07- 2 4

KUPtlE/0061/10

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenia od

cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia 2015-03-01

do dnia
INŻ-BUD

I'racown;:l Projektowania Budownict
2016-02-29 I \bdznru Buuowlancgo

I ukasz; Lisitiski
ul !'oug{>rna 30, 87-300 Brodnica

I-.. lI' :'74-154-1 R 22· Regon: 34082523

KUJAWSKO POMORSKA OKRĘGOWA
1ZBA tNŻYNlf.r:ÓW BUDOWNICTWA

W 8yDGOSZCZY
B5-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumlńsklęgo 6

teł, 52 366 70 50 • fax 52 366 10 59

PRZEWODNICZĄCY
Rady Okręgowej Izby

pJ~. .~
Za zgodność
z orygmałem

dn;i015.~nl··1 ,

(pieczęć i podpis przewodniczącego)

ul. W. Kulerskiego 16/1286-300 Grudziądz
NIP 876-215-49-41, Regon 341233361

tel. +48784524793
e-mail: biuroelmaro@gmail.com

12



BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW
Robert Łęgowski

6.0. Rysunki techniczne i załączniki

u/o W. Ku/erskiego 16/1286-300 Grudziądz
NIP 876-215-49-41, Regon 341233361

tel. +48784524793
e-maił: biuroe/maro@gmail.com

13
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TYTUŁ RYSUNKU DATA: NR/ILOŚĆ
ARKUSZY:

WYŁAZ

w A:J A~
)

y

B U A~ U Ao
I I ~)

. . . ,

LEGENDA
, , ,,

- proj. oprawa oświetleniowa nasufiotowa, oprawa wykonana
z poliwęglanu, 2x18 W TC-L PC E IP65

INWESTOR:

Gmina Płock
Al. Stary Rynek 1
09-400 Płock

INZ04/15

NR
RYSUNKU:

E1

- proj. oprawa oświetleniowa nasufiotowa, oprawa wykonana
z poliwęglanu, świetlówki 2x35 W TS E IP65 c{ -proj. łącznik oświetleniowy pojedynczy, IP20, p/t

y -proj. łącznik oświetleniowy świecznikowy, IP44, p/t

;f -proj. łącznik oświetleniowy schodowy, IP20, p/t

- proj. gniazdo wtyczkowe pojedyncze z bolcem ochronnym,
1P+N+PE, 10/16 A, 230 V, IP44, p/t

- proj. gniazdo 3-fazowe z wyłącznikiem 0-1, 16 A, 400 V

Biuro Projektów i Nadzorów "ELMARO" Robert Łęgowski
fel. 784 524 793, email: biuroelmaro@gmail.com

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
07.2015 1/1

OBIEKT:

Remont łazienki Miejskiego
Przedszkola nr 37
ul. Hubalczyków 5/14
09-400 Płock
działka nr 239/20

Funkcja Imię i nazwisko Nr uprawnień P~is SKALA

Projektant: mgr inż. Robert Łęgowski KUP/0178/POOE/09 LX RYSUNKU:

~
1:50

Asystent: - - NUMER, PROJEKTU:

Sprawdzający: - -
'10



Lazienka Plock ~\ ~

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

DIALux
27.07.2015

WC I Podsumowanie

1-1---------------------11 0.00
0.00 4.41 m

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia

240
188

85
155

p[%] Em [Ix] Emax [Ix]

Płaszczyzna pracy
Podłoga
Sufit
Ściany (4)

/
20
70
50

Płaszczyzna pracy:
Wysokość:
Siatka:
Margines:

0.850 m
32 x 32 Punkty
0.000 m

Wykaz opraw

Nr.

8 LUXIONA POLAND S. A. AMXXXPCI65
AMETYST 2x18WTC-L PC E IP65 (1.000

W sumie: 8640 W sumie: 19200 288.0

Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)

36.0

3.70 m

Wartości Lux, Skala 1:48

Emin [Ix]

159
139

59
89

299
224
239
368

0.663
0.741
0.689

/

<D (Oprawa) [Im] P[WJ<D (Lampy) [Im]

1080 2400

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 17.65 W/m2 = 7.35 W/m2/1 00 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.32 m')

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 1



Lazienka Plock "';: DIALux
27.07.2015

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Komunikacja I Podsumowanie

5.29 m
240 24ą 200 120

160 200· 240 \ \

\
260 4~O 24b 2~0

240 . 200 160 120160 ,,------240

3.82

1.65

0.00
I

0.00 1.43 3.32 7.95 m

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:68

Powierzchnia p[%] Em [Ix] Emin[Ix] Emax[Ix] Emin/ Em

Płaszczyzna pracy / 173 71 269 0.411

Podłoga 20 173 72 267 0.419

Sufit 70 114 32 657 0.282
Ściany (10) 50 174 45 906 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość:
Siatka:
Margines:

0.000 m
64 x 64 Punkty
0.000 m

Wykaz opraw

Nr.

2 LUXIONA POLAND SA NET52XXI65 NEPTUN
T5 2x35W IP65 1.000 5725 7300 74.0

Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) et> (Oprawa) [Im] et> (Lampy) [Im] P[WJ

W sumie: 11449W sumie: 14600 148.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 8.36 W/m2 = 4.84 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.71 rn")

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 2



Lazienka Plock t DIALux
27.07.2015

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Kuchnia I Podsumowanie

480

480----.

480

3.86 m

3.21

600 <,
600

"-60 480

1.32

240

I I I 0.00
I

0.00 1.04 1.49 2.94 4.27 in

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:50

Powierzchnia p [%] Em [Ix] Emin[Ix] Emax[Ix] Emin/ Em

Płaszczyzna pracy / 522 155 710 0.296

Podłoga 20 378 153 475 0.405

Sufit 70 258 77 748 0.296
Ściany (12) 50 353 88 1420 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość:
Siatka:
Margines:

0.850 m
64 x 64 Punkty
0.000 m

Wykaz opraw

Nr.

3 LUXIONA POLAND SA NET52XXI65 NEPTUN
T5 2x35W IP65 1.000 5725 7300 74.0

Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) <t> (Oprawa) [Im] <t> (Lampy) [Im] P [W]

Wsumie: 17174Wsumie: 21900 222.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 19.25 W/m2 = 3.69 W/m2/1 00 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.53 m")

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 3
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PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTW A
,,/ I NADZORU BUDOWLANEGO

ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,
NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237

www.inz-bud.com.pl

•BRANZA SANITARNA

www.inz-bud.corn.pl



1. Podstawa opracowania:

• Koncepcja technologiczna i uzgodnienia z Inwestorem
• Obowiązujące normy i akty prawne
• Literatura branżowa
• Obliczenia

2. Przedmiot i zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie instalacji wod-kan, i centralnego ogrzewania
dla przebudowywanej łazienki na Ip miejskiego przedszkola nr 37 w Płocku. Istniejące
instalacje wod.-kan i c.o. należy zdemontować i wywieść w miejsce wskazane przez Inwestora ..

3. Opis instalacji wod-kan:

3.1. Instalacja wewnętrzna wody użytkowej:

Zasilanie łazienki w wodę nastąpi z istniejących pionów wody użytkowej. Typy armatury i
średnice podane na rysunkach szczegółowych (rozwinięcie instalacji). Odprowadzenie
kanalizacji sanitarnej należy podłączyć do istniejących pionów kanalizacji.

3.1.1. Rurociągi:

Nowa instalacja wewnętrzna wykonana będzie z rur PP (polipropylenowych) w systemie rur
stabilizowanych wkładką aluminiową lub warstwą włókna szklanego np.: systemu Stabi Glas
np. firmy Aqua Therm lub równoważnej. Podejścia pod przybory sanitarne należy wykonać w
bruzdach ściennych i podłogowych oraz pod posadzką. W przekrojach dla wody zimnej
uwzględniono niezbędne przepływy wody. Szczegóły prowadzenia i średnice przewodów na
rysunkach instalacj i wewnętrznej.
Piony instalacji wody użytkowej oraz poziomy pod stropami prowadzić na w zabudowie z płyt
gipsowo kartonowych zgodnie z projektem branży budowlanej.

3.1.2. Ciepławoda:
Dla zabezpieczenia przed poparzeniem dzieci ciepłą wodą użytkową projektuje się zawory
termostatyczne np. typu TM 3400.914 Dn 20
W celu zapobiegania przed powstawaniem bakterii legionelli należy przeprowadzać okresowe
przegrzewy wody do temp.70 -c.

3.2. Kanalizacja sanitarna wewnętrzna:

W Łazience zostanie rozprowadzona nowa instalacja kanalizacji sanitarnej. Główne ciągi
zostaną rozprowadzone pod posadzką oraz w bruździe ściennej. Przewody należy układać ze
spadkiem min. 2% dla przewodów PVC110. Na instalacji zaprojektowano niezbędne zawory
napowietrzające.

Przewody kanalizacyjne układane pod posadzką i nadposadzkowe wykonać z rur
kanalizacyjnych i kształtek typu UPONAL HT z PP.
Długość poszczególnych rurociągów i średnice zostały uwidocznione na rzutach poziomych i
profilu kanalizacji sanitarnej. Na wyposażenie montować rewizje, zawory napowietrzające.
Miejsca montażu uwidoczniono na rysunkach profilu wewnętrznej kanalizacji.

3.2.1. Prowadzenieprzewodów:
Główne ciągi zostaną rozprowadzone pod posadzką w zabudowie z płyt GK. Przewody
kanalizacyjne pod stropem oznaczono na rysunkach linią przerywaną.



3.3. Przejścia przewodami przez przegrody budowlane:

W celu ochrony przed siłami tnącymi, zabezpieczeniem przed niekontrolowanym powstaniem
punktu stałego zaleca się wykonanie przejść przez przegrody budowlane w rurach osłonowych
ze stali o średnicy większej od nominalnej średnicy przewodu. Rura ochronna powinna być
dłuższa od grubości ściany lub stropu o minimum 2cm. Aby spełnić wymogi ochrony p. poż.
należy wypełnić przestrzeń pomiędzy rurą osłonową a przewodami pianą ognioodporną CP620
"Hilti" klasa odporności El 120 (F2).

3.4. Badania odbiorcze:

Badania odbiorcze należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociągowych" wydanymi przez COBRTI
INSTAL.
Należy przeprowadzić następujące badania odbiorcze:

- szczelności
- zabezpieczenia instalacji przed możliwością przepływów zwrotnych

Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem instalacji w
całości. Po napełnieniu instalacji wodą należy ją dokładnie odpowietrzyć. Wymagane ciśnienie
próbne wody zimnej i ciepłej powinno wynosić 1,5x najwyższego ciśnienia roboczego, lecz nie
mniej niż 10 bar. W czasie trwania próby (0,5 h) ciśnienie na manometrze nie może spaść o
więcej niż 2% ciśnienia próbnego. W przypadku wystąpienia nieszczelności należy je usunąć i
ponownie przeprowadzić całą próbę od początku.
Przed oddaniem instalacji do użytku należy przeprowadzić jej dezynfekcję oraz badanie pod
względem bakteriologicznym.

3.5. Uwagi końcowe:

-.

• Przed rozpoczęciem robót dókonać rozpoznania w
prowadzenia robót, oraz przygotowania placu budowy do
instalacyjnych.

• Przed montażem dokładnie sprawdzić jakość elementów I

przypadku stwierdzenia uszkodzeń, wymienić na nowe bez wad,
napraw w taki sposób, aby zagwarantować właściwą jakość
żywotność elementów. Sporządzić protokół usterek elementów.

• Prace rozpocząć po oględzinach miejsc montażu i wytyczeniu tras. Sprawdzić
przygotowanie i jakość konstrukcji

• Podczas wykonywania robót i uruchamiania instalacji należy bezwzględnie przestrzegać
przepisów BHP i ppoż.

• Wykonywać montaż i uruchomienie urządzeń zgodnie z ich DTR wyłącznie przez
przeszkolony personel posiadający przeszkolenie producenta urządzeń.

• Instalacje winny być wykonywane przez uprawnionych monterów
• Całość winna być wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi na etapie

wykonywanych robót.
• Wszystkie urządzenia i materiały podano jako wzorcowe, dopuszcza się stosowanie

urządzeń zamiennych pod warunkiem zachowania projektowanych parametrów. Wszelkie
zmiany wykonawca ma obowiązek uzgodnienia z projektantem.

• W razie niezgodności skontaktować się z projektantem.
• Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urządzeń i przewodów sprawdzić w naturze.

zakresie warunków
rozpoczęcia prac

urządzeń. W
lub dokonać
montażu

4. Instalacja centralnego ogrzewania:

4.1. Instalacja centralnego ogrzewania:

W pomieszczeniu łazienki jest istniejący grzejnik który należy zdemontować. Dla zapewnienia
komfortu cieplnego projektuje się now grzejnik który należy podłączyć do istniejącej instalacji
c.o. Instalacja c.o. wykonać z rur polipropylenowych z warstwą stabilizacyjną. Instalację
montować w bruździe ściennej. Grzejniki oraz piony zasilające zabezpieczyć obudową przed



dziećmi zgodnie z branżą budowlaną. W celu ochrony przed siłami tnącymi, zabezpieczeniem
przed niekontrolowanym powstaniem punktu stałego zaleca się wykonanie przejść przez
przegrody budowlane w rurach osłonowych ze stali o średnicy większej od nominalnej średnicy
przewodu. Rura ochronna powinna być dłuższa od grubości ściany lub stropu o minimum 2cm.
Aby spełnić wymogi ochrony p. poż. należy wypełnić przestrzeń pomiędzy rurą osłonową a
przewodami pianą ognioodporną CP620 .Hilti" klasa odporności El 120 (F2).

4.1.1. Armatura

Instalację c.o. wyposażyć w zawory grzejnikowe np. firmy Danfoss lub równoważne wraz z
głowicami termostatycznymi, na powrotach zastosować zawory RL V-K odcinające powrotne
np. firmy Danfoss lub równoważne. Do odpowietrzenia instalacji stosować zawory
odpowietrzające pływakowe np. firmy FLAMKO lub równoważne.

4.1.2. Grzejniki

Dla ogrzewania łazienki zaprojektowano grzejnik stalowe typu "C" np. firmy Purmo lub
równoważny wysokościach konstrukcyjnych 600mm w wersji dodatkowo ocynkowanej.
Na etapie rozruchu dokonać montażu projektowanych zaworów regulacyjnych.

Izolacje
Przewody wody grzewczej należy zaizolować. Przewidziano izolację Thermaflex PUR firmy
Thermaflex lub równoważne.
Dopuszcza się wykonanie izolacji termicznej w sposób inny niż podano pod warunkiem
zachowania zgodności z PN.
Zastosować kolorystykę i oznaczenia zgodnie z PN obowiązującą w ciepłownictwie.

4.1.3. Badania odbiorcze

Zabezpieczenie ciśnieniowe instalacji stanowi zawór bezpieczeństwa w pomieszczeniu węzła
cieplnego. Ciśnienie robocze w instalacji c.o. 0,2 MPa .
Badania należy przeprowadzić wg. "Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych" wydanych przez "Cobrti Instal".
Po wykonaniu instalacji grzewczej należy przeprowadzić badania odbiorcze:
- szczelności
- odpowietrzenia
- zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury.

Instalację po zmontowaniu przepłukać tak aby woda płucząca nie wykazywała żadnych
zanieczyszczeń. Minimalna prędkość płukania 2m/sek. Instalację poddać próbie na zimno na
ciśnienie 0,4 Mpa oraz na gorąco przy ciśnieniu I,Sx ciśnienie robocze.
Po pomyślnie dokonanych próbach na ciśnienie należy dokonać rozruchu z regulacją na
nastawach zaworów grzejnikowych.

Z przeprowadzonego rozruchu oraz badań odbiorczych należy sporządzić protokół wraz
wprowadzonymi nastaw do regulatorów i pomiarami uzyskiwanych parametrów instalacji.

-.

4.1.4. Uwagi

-Podczas wykonywania robót i uruchamiania instalacji należy bezwzględnie przestrzegać
przepisów BHP i p.poż.
-Wykonywać montaż i uruchomienie urządzeń zgodnie z ich DTR wyłącznie przez
przeszkolony personel posiadający przeszkolenie producenta urządzeń.
-Całość winna być wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi na dzień
wykonywania robót.
-Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.



-Wszystkie urządzenia i materiały podano jako wzorcowe, dopuszcza się stosowanie
urządzeń zamiennych pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyższej jakości i
możliwości pracy materiałów i urządzeń zamiennych.

UWAGA WYKONAWCZA:
Wykonawca do wyceny kosztorysowej wykonania zakresu robót i materiałów powinien użyć
kompletu dokumentacji projektowej tz. Projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji
technicznej oraz kosztorysu ofertowego.

Opracował: Proj ektował:
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INFORMACJA BIOZ

Temat/Obiekt:

"PRZEBUDOWA ŁAZIENKI NA Ip MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 37
W PŁOCKU"

Adres budowy:
Adres działki: Płock, ul. Hubalczyków 5, Gmina-Miasto Płock, woj. mazowieckie
Numer działki: 239/20
Obręb: PODOL-BOROWICZKI, Jednostka ewidencyjna: 146201_1-M. PŁOCK, Arkusz: 10

Dokumentacja:

I Branża: Sanitarna

Inwestor:
Gmina-Miasto Płock
Al. Stary Rynek l

09-400 Płock
tel. (24) 367-15-55,fax. (24) 367-14-36

Autorzy opracowania: ..
I /~r·'7ł·NT

Projektant: mgr inż. Tomasz Małkiewicz mgr in' li.1 I .z rh::!kiewicz
upr, bud. ,7 I . 'j 7",iPOOSJ07

Nr uprawnień budowlanych: KUP/012S/POOS/07 do"J~ .i. ", '~.::::~ '\

Specjalność: Sanitarna InSIa' '-ld-.\() ;;rjE;i~'1rJ,·
ga.:",,)cl1, oc •."" IlSł _ - jnych.



SInformacja BIOZ projektu

5.1. INFORMACJA:

Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7

lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2001r Nr 106 poz. 1126 z póź. zmianami) dotyczy

projektu budowlanego na zadanie inwestycyjne wg strony tytułowej dokumentacji. Nazwa i

adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora, imię i nazwisko oraz adres projektanta zawarte

są na stronie tytułowej projektu.

5.2. CZĘŚĆ OPISOWA:

Inwestycja dotyczy: "PRZEBUDOWA ŁAZIENKI NA Ip MIEJSKIEGO
PRZEDSZKOLA NR 37 W PŁOCKU"
Zakres opracowania projektowego obejmuje instalację zewnętrzną wod-kan , oraz

wewnętrzną wod-kan, centralnego ogrzewania. Realizacja inwestycji rozpocznie się od

wytyczenia tras projektowanych instalacji, a następnie robót związanych z prowadzeniem

głównych rurociągów instalacyjnych i przebiciami przez przegrody budowlane (ściany,

stropy).

Podczas robót instalacyjnych należy zwrócić uwagę na zagrożenia wynikające z prowadzenia

robót: wykonywanie wykopów, odwiertów, roboty wysokościowe oraz montażowe

elementów prefabrykowanych, roboty spawalnicze elementów instalacyjnych, montaż i

demontaż rusztowań. Przy pracach montażowych stosować kaski ochronne, a w przypadku

montażu elementów o ostrych krawędziach rękawice ochronne. Przy pracach gdzie występują

różnego rodzaju odpryski (wiercenie, kucie, cięcie) stosować okulary ochronne.

Uwagi dodatkowe:

• Podczas wykonywania robót należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i

ppoż. Pracowników zatrudnionych przy pracach ziemnych i montażowych należy

przeszkolić pod względem BHP

• Wykonywać montaż i uruchomienie urządzeń zgodnie z ich DTR wyłącznie przez

przeszkolony personel posiadający aktualne uprawniema energetyczne

przeszkolenie producenta urządzeń.

• Sieci i instalacje winny być wykonywane przez uprawnionych monterów 1 spawaczy.

• Całość winna być wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi na

dzień wykonywania robót.

• Roboty wykonać wg "Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL":



• Zeszyt 1. -Komentarz do normy PN-92/B 01706/AzI: 1999 -Zabezpieczenie wody

przed wtórnym zanieczyszczeniem

• Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych

• Zeszyt 7. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych

Opraco
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c •
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Brodnica 24.07.2015r..

OŚWIADC~ZENIE

PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogami określonymi w Art. 20 ustA Prawa budowlanego
oświadczamy, że projekt budowlany na zadanie inwestycyjne "PRZEBUDOWA
ŁAZIENKI NA Ip MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 37 W PŁOCKU"
został sporządzony w branży sanitarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
oraz zasadami wiedzy technicznej.

LOKALIZACJA:

Adres działki: Płock, ul. Hubalczyków 5, Gmina-Miasto Płock, woj. mazowieckie
Numer działki: 239/20
Obręb: PODOL-BOROWICZKI, Jednostka ewidencyjna: 146201_1-M. PŁOCK,
Arkusz: 10

INWESTOR:
Gmina-Miasto Płock Al. Stary Rynek 1 09-400 Płock

demontażu pr> '.: ANT
mgr inż. _."'3 fv'i<l!kiewicz

upr. bud. r.: .( . Ii 125/POOS/07
P . kt t· cc r-c -.oj-amczen ..rOJe an. wspocj'""· ]MjWzzk:es",S1eo,

instalacjI i 1..:.- ,r'\yo:, wen~:d01nych,

B . .t gazowycł1 "wy'*' , kal\allzaCYJny'*'.ranza sanI arna .'... . .



POLSKA

z B A

INŻYNIERÓW

BUDOWNICTWA

Zaświadczen ie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-U61-Y3K-W9B *

Pan Tomasz Małkiewicz o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0136/09

adres zamieszkania ul. Wczasowa 102, 87-300 Brodnica

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-04-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-04-02 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

Zgodność z orygin
2015 -07- 2 1

·········dnia·········

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



KUJAWSKO

l~~~~~
OKRĘGOWA KOMISJA KWAlJFlKACY JNA

... ':::~

Bydgoszcz, dnia 14 grudnia 2007 r.
Syg r.. akt: KUPOIIBfKK-0054-0023107

DECYZJA

Na podstawie aft 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6tn. zm.), art. 13 ust 1 pkt 1 i ust. 2.
ar; 14 ust 1 pkt 4 i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budo~ne (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118.
z oożn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r Vi

serawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 578, z późno zm.) Vi

związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, paz. 1071, z pótn. zm.)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Tomaszowi Małkiewicz
magistrowi inżynierowi o kierunku inżynieria środowiska

urodzonemu dnia 30 marca 1976 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny KUP/01251POOS/07

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 §4 Kp.a. odstępuje się od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalmkacyjnej Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwałffikacyjnej KUPOIIB v;

Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Skład Orzekający
OkręgowejKomisji Kwalifikacyj~.,

I

i
( ,

..~ l:)~;-zymiJja:
1. Pan Tomasz MałI<iewicz

Li. Wczasowa 102 Karbowo
87-300 Brodnica

2. Okręgo\'v'a Rada Izby
3. Główny inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. aJa

mgr inż. Witołd Przybylski



Szczegółowy zakres uprawnień budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowiane. w związku z § 15 i § 23 ust. 1
rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych VI budownlctwle, Pan Tomasz Małkiewicz jest uprawniony w specjalności instalacyjnej w zakresie

.~~io, instalacji iurządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do: .' .
~ projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instaiacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe j

kanalizacyjne, z doborem właściwych urządzeń w projekcie budowlanym,
- sprawdzania projektów architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem art. 62 ust 5 ustawy

Prawo budowlane,
bez ograniczeń.

Na podstawie § 15 wlw rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze upravmienia budowlane uprawniają do sporządzania
projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami.

:
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PRACOWNIA PROJEKTOWANIA

BUDOWNICTWA I NADZORU

BUDOWLANEGO

          NIP: 874-154-18-22, Regon 340825237

   ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica, tel: 0-696-375-410

Inwestor / Adres
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PROJEKT INSTALACJI WOD-KAN

ROZWINIĘCIE KANALIZACJI

SANITARNEJ

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA

BUDOWNICTWA I NADZORU

BUDOWLANEGO

          NIP: 874-154-18-22, Regon 340825237

   ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica, tel: 0-696-375-410

Inwestor / Adres

GMINA PŁOCK
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09-400 Płock
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie zart.1
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