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OPIS TECHNICZNY  

do projektu remontu pomieszczeń nr 1, 2 i 3 

 

1. Dane ogólne 

 

1.1. Podstawa opracowania 

a) Zlecenie inwestora. 

b) Oględziny, pomiary wykonane w terenie. 

1.2. Opis istniejących budynków 

 Remont pomieszczeń magazynowych (nr 1, 2 i 3) znajdujących się przy budynku  

i w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7,  

97-300 Piotrków Trybunalski.  

Pomieszczenia magazynowe znajdują się na działce o nr ewid. 57, obr. 0022,  

m. Piotrków Trybunalski, pow. Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie. Pomieszczenia 

przeznaczone do remontu znajdują się w budynku zblokowanym z budynkiem Starostwa oraz 

na parterze w budynku Starostwa od strony północnej przy bramie wjazdowej. Budynek 

magazynowy, w którym są przeznaczone dwa pomieszczenia do remontu jest obiektem 

parterowy wybudowany w technologii tradycyjnej. Ławy fundamentowe betonowe, ściany 

murowane z cegły ceramicznej, stropodach wykonany z płyt korytkowych. Dach kryty papą 

na lepiku. Działka inwestycyjna połączona z drogą poprzez istniejący zjazd. Budynek jest 

wyposażony w infrastrukturę techniczną. 

1.3. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego remontu 

pomieszczeń magazynowych nr 1, 2 i 3 w celu adaptacji na wypożyczalnię sprzętu 

rehabilitacyjnego na działce nr ewid. 57, obr. 0022, m. Piotrków Trybunalski, pow. Piotrków 

Trybunalski, woj. łódzkie.  

 

2. Projekt remontu obejmuje 

a) wykonanie robót demontażowych, tj. demontaż wrót stalowych zewnętrznych, rynien 

dachowych, rur spustowy, instalacji odgromowej; 

b) częściowe zamurowanie otworu drzwiowego w pomieszczeniu nr 1 i 2 wraz  

z zakotwieniem ściany projektowanej do muru za pomocą łączników stalowych; 



c) wykucie otworów na nadproża prefabrykowane L-19, montaż nadproży 

prefabrykowanych na ówcześnie przygotowanym podłożu, podkład betonowy dla 

pomieszczenia nr 2;  

d) montaż drzwi wejściowych z przeszkleniem, na profilach aluminiowych ciepłych, 

wzmacniane termicznie, U(max)= 1,30W/(m2/K), z wkładkami antywłamaniowymi  

w pomieszczeniu nr 1i 2, a w pomieszczeniu nr 3 montaż bramy segmentowej, 

stalowej z ociepleniem (bezfreonowa pianka poliuretanowa), otwieranej do góry  

z wbudowanymi drzwiami rozwieranymi o wym. 90x210 cm, oraz dooświetlem  

w górnym segmencie drzwi.  

e) uzupełnieni tynków cementowo-wapiennych kat. III na ościeżnicach; 

f) przygotowanie posadzek poprzez ich oczyszczenie, zagruntowanie, uzupełnienie 

ubytków, wykonanie malowania farbami alkidowymi do posadzek, wg wytycznych 

producenta dla pom. nr 1 i 2. W pomieszczeniu nr 3 uzupełnić posadzkę betonową 

płytkami gresowymi. 

g) ocieplenie stropodachu nad pomieszczeniem nr 1 i 2, styropapą na lepiku, gr. 15 cm. 

Płyty ze styropapy podwójnie laminowanej, mocowane do podłoża dyblami 

rozporowymi w ilości 2 szt./m
2
. Po przymocowaniu płyt ze styropapy należy przykleić 

dwie warstw papy termozgrzewalnej – papa podkładowa, papa nawierzchniowa  

gr. min. 5,2 mm. 

h) ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem gr. 15 cm, z wykończeniem ścian 

tynkiem cienkowarstwowym, silikonowym o strukturze baranka grubości 2 mm,  

w kolorze RAL do ustalenia z inwestorem; 

i) wykonanie malowania ścian i sufitów farbami emulsyjnymi z gruntowaniem podłoży, 

po wcześniejszym przygotowaniu, kolorystyk do ustalenia z inwestorem (jasne 

pastelowe kolory); 

j) roboty wykończeniowe: 

 montaż orynnowania ówcześnie zdjętego, wraz z nowymi dyblami do ściany. 

 montaż nowej instalacji odgromowej na dachu, z jednoczesnym połączeniem  

z istniejącą instalacją, dla pomieszczeń nr 1 i 2; 

 Projektowany remont będzie realizowany wg poniższych danych konstrukcyjno -

materiałowych. 

 

 



3.10 Dane konstrukcyjni - materiałowe 

 

3.1 Ścian wewnątrz budynku 

 W ścianach nośnych należy wykonać zamurowanie części otworów drzwiowych,  

wg rysunku P-1. Wypełnienie otworów wykonać z bloczków z betonu komórkowego  

odm. 500, gr. 12 cm i 24 cm na zaprawie cienkowarstwowej M5. 

a) ściana nośne - bloczek z betonu komórkowego, gr. 24 cm na zaprawie 

klejowej M5.  

b) ściany działowe - bloczek z betonu komórkowego, gr. 12 cm na zaprawie 

klejowej M5. 

 

3.2 Nadproża  

a) Nadproża prefabrykowane - nadproże nad otworami drzwiowymi typu L 19. 

Przestrzeń między nadprożami wypełnić betonem. Oparcie nadproża nad ścianami 

konstrukcyjnymi min. 15 cm.  

 

3.3 Okładziny ścian i sufitów w pomieszczeniach 

Ściany w miejscach do uzupełnienia wykończyć tynkiem cem. - wap. kat. III.  

Dla pomieszczenia nr 3 należy dokonać remontu podwieszanego sufitu poprzez  

zabudowanie stelaża płytami GK o podwyższonym stopniu wilgotności  

z jednoczesnym uzupełnieniem połączeń - gipsowanie, gruntowanie, malowanie 

sufitu. 

 

3.4 Podłoża i posadzki 

 Wszystkie posadzki wykonać wg rysunków. Wykończenie posadzek  

w pomieszczeniach polegać ma na ich uzupełnieniu, zagruntowaniu wraz  

z wykonaniem warstwy wierzchniej z farby alkidowej do posadzek. Farbę nakładać na 

podłoże wg wytycznych danego producenta. 

 W pomieszczeniu nr 3 należy uzupełnić posadzkę betonową płytkami 

gresowymi do podłoża betonowego, ówcześnie zagruntowanego.  

 

 

 

 



3.5 Stolarka okienna i drzwiowa 

a) Drzwi zewnętrzne - w pomieszczeniach nr 1 i 2, wypełnione w części przeszkleniem, 

na profilach aluminiowych ciepłych, wzmacniane termicznie, U(max)= 

1,30W/(m2/K), z wkładkami antywłamaniowymi. 

Do produkcji stolarki budowlanej należy zastosować profile systemowe pcv dla drzwi 

aluminiowe odpowiadające normom oraz spełniającym następujące wymagania: 

a) kolor profili – drzwi – odcień brązu. 

 

 Dla pomieszczenia nr 3 należy zastosować nową bramę segmentową, systemową, 

wykonaną z paneli stalowych 60 mm wypełnionych bezfreonową pianką poliuretanową.  

 Parametry bramy: 

 konstrukcja z elementów stalowych ocynkowanych; 

 brama uszczelniona na całym obwodzie, w dolnym panelu zamontowana uszczelka 

przylegająca do podłoża, 

 uszczelnienie pomiędzy górnym panelem, a nadprożem poprzez uszczelkę montowaną 

do górnego panelu lub mocowana do nadproża, 

 panele posiadają zabezpieczenie kształtowe uniemożliwiające przytrzaśnięcie palców 

oraz uszczelki w miejscu styku dwóch paneli, 

 bramy segmentowa otwierana ręcznie poprzez system wybranego producenta, 

 brama wyposażona w drzwi rozwieralne o wym. 90 x 210 cm, 

 brama przeszklona w dwóch górnych panelach, 

 minimalna liczba cykli otwierania 25.000,00, 

 kolorystyka i struktura paneli do wyboru przez inwestora. 

 

3.6 Wykończenia   

a) tynk zewnętrzny - silikonowy, barwiony w masie cienkowarstwowy na systemowej 

siatce podtynkowej, struktura tynku – baranek, wielkość ziarna 2,0 mm, kolorystyka 

jasne pastelowe kolory, do ustalenia z inwestorem,  

b) okładzina cokołu – tynk silikonowy, wg opisu w pkt. a., kolor ciemny. 

c) obróbki blacharskie, okapniki – z blachy ocynkowanej, powlekanej, min.  

gr. 0,55 mm, kolor brązowy dobrany do istniejących obróbek blacharskich, 



d) rynny i rury spustowe – rynny i rury spustowe należy zdemontować i ponownie 

zamontować po wykonaniu ocieplenia. Należy zastosować nowe kołki rozporowe, 

dostosowane do grubości styropianu. 

e) elementy zewnętrzne, wykończeniowe, tj. odbojniki do drzwi - typowe, stal 

ocynkowana, odbojniki gumowe mocowane do podłoża. 

 

3.7 Wentylacja pomieszczeń 

 Pomieszczenia nr 1 i 2 wyposażone zostaną w wentylację grawitacyjną na 

dachu. Zastosowane zostaną kominki wentylacyjne na dachu budynku. Kominek 

wentylacyjny, jako systemowy z poliamidu barwionego w masie, stabilizowany na 

promieniowanie UV o średnica: 110 mm, wysokość: 490 mm.   

 

3.8 Ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu nad parterem 

a) ściany powyżej poziomu gruntu - projektuje się wykonanie ocieplenia ścian 

zewnętrznych metodą lekką-mokrą z użyciem styropianu o grubości 15 cm, po 

montażu stolarki drzwiowej. Dla ocieplenia ścian metodą lekką-mokrą system ten 

powinien posiadać aprobatę techniczną dla grubości styropianu 15 cm. Zastosowany 

styropian na ocieplenie, fasadowy EPS 040 (wytrzymałość na rozciąganie i zginanie 

>= 100 kPa). 

k) stropodach - ocieplenie stropodachu styropapą na lepiku, gr. 15 cm. Płyty ze styropapy 

podwójnie laminowanej, mocowane do podłoża dyblami rozporowymi w ilości  

2 szt./m
2
. Po przymocowaniu płyt ze styropapy należy przykleić dwie warstw papy 

termozgrzewalnej – papa podkładowa o całkowitej grubości min. 3,0 mm, papa 

nawierzchniowa o całkowitej grubości min. 5,2 mm. Przed montażem ocieplenia, 

podłoże należy oczyścić, zagruntować, ewentualnie uzupełnić ubytki papy.  

 

3.9  Instalacje  

 W remontowanych pomieszczeniach wykonane zostaną instalacje, tj.: 

a) centralnego ogrzewania, w pomieszczeniu nr 1 i 2, poprzez wykonanie włączenia  

w istniejącą instalację c.o. w pomieszczeniu nr 3, wraz z montażem grzejników 

aluminiowych, 

b) remont instalacji elektrycznej, polegający na wymianie całej instalacji elektrycznej 

wraz z wymianą włączników, gniazd wtykowych oraz opraw oświetleniowych  

i ewakuacyjnych, 



c) wykonanie nowej instalacji odgromowej nad pomieszczeniem nr 1 i 2. 

 

 Szczegółowy opis poszczególnych instalacji znajduje się w branży 

instalacyjnej projektu. 

 

3.10  Warunki wykonania robót budowlano-montażowych 

 Wszystkie roboty budowlano - montażowe, a także odbiór robot należy wykonać 

zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, które opracował 

Instytut Techniki Budowlanej. 

 

3.11 Uwagi końcowe 

 Wszystkie użyte materiały budowlane muszą być dopuszczone do stosowania  

na terenie RP. Można używać materiały innych producentów niż są przytoczone  

w dokumentacji o analogicznych, równoważnych parametrach technicznych. Prace 

prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami BHP. 

Wszelkie prace prowadzić pod nadzorem uprawnionych osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJA 

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego:   

 Remont pomieszczeń magazynowych  

w celu adaptacji na wypożyczalnię sprzętu 

rehabilitacyjnego (nr 1, 2 i 3) znajdujących się 

przy budynku i w budynku Starostwa 

Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim,  

 ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków Tryb., 

 na działce nr ewid. 57, obr. 0022, m. Piotrkowa 

Trybunalskiego. 

 

 

 

Inwestor i jego adres:   

     Starostwo Powiatowe Piotrków Trybunalski  

                                 ul. Dąbrowskiego 7 

     97-300 Piotrków Trybunalski 

 
 

 

Projektant sporządzający informację bioz:     

 

 mgr inż. Grzegorz Rudzki  

 ul. Góra Strzelecka 18 

 97-330 Sulejów 

                                                                    

  

 



1. Zakres robót 

 Remont pomieszczeń magazynowych w celu adaptacji na wypożyczalnię sprzętu 

rehabilitacyjnego (nr 1, 2 i 3) znajdujących się przy budynku i w budynku Starostwa 

Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków 

Trybunalski, na działce nr ewid. 57, obr. 0022, m. Piotrkowa Trybunalskiego. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów 

 Na terenie działki znajduje się budynek Starostwa wraz z budynkami magazynowymi 

przeznaczonymi w części do remontu. Na działce znajduje się ponad to parking. Budynek 

główny starostwa wyposażony jest w infrastrukturę techniczną.  

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 Brak elementów zagospodarowania działki lub terenu, który mógłby stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 

4. Wskazanie dotyczących przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia. 

 Remont budynku przy realizacji stwarza zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

z uwagi na: 

a. ryzyko upadku osób z wysokości powyżej 5,0 m. 

b. ryzyko spadania z wysokości przedmiotów, narzędzi i materiałów. 

c. ryzyko zaprószenia ognia. 

d. ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 

e. ryzyko poparzenia. 

f. ryzyko potknięcia i upadku. 

g. ryzyko przerwania ciągłości, perforacji lub uszkodzenia urządzeń infrastruktury 

technicznej terenu (ryzyko awarii). 

h. ryzyko kolizji strefy wykonywania robót budowlanych z wewnętrzną komunikacją 

pieszą i kołową. 

Należy zachować szczególną ostrożność przy następujących rodzajach robót: 



a. roboty murarskie, ciesielskie oraz dekarskie, wymagające bezpośredniego 

przebywania na konstrukcji dachowej i rusztowaniu. 

b. część robót wykończeniowych wymagających ustawienia wysokiego rusztowania. 

Przy powyższych robotach osoby narażone na niebezpieczeństwo upadku powinny 

być zabezpieczone liną lub pasami bezpieczeństwa. Należy zwrócić również uwagę 

podczas montażu rusztowań (posadowienie i montaż). 

c. transport pionowy gruzu, złomu oraz materiałów i sprzętu. 

d. komunikacja piesza pracowników w strefach wykonywania robót budowlanych. 

e. transport technologiczny materiałów i sprzętu oraz załadunek gruzu na środki 

transportu samochodowego. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 Przed dopuszczeniem do robót budowlanych każdy z pracowników będzie musiał 

odbyć przeszkolenie z zakresu przepisów BHP prowadzone przez uprawnioną do tego typu 

szkoleń osobę. Ponadto przed przystąpieniem do prac na wysokości pracownicy otrzymają 

zabezpieczenia (pasy, szelki) wraz z instruktażem jak prawidłowo zakładać te zabezpieczenia 

i jak się w nich przemieszczać przy robotach na wysokości.  

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym materiałów wykonywania robót budowlanych  

w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy bezwzględnie wykonać plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 Należy ustalić wykaz 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. Na placu budowy wydzielona zostanie strefa 

niebezpieczna, jako miejsce zagrożone spadnięciem przedmiotów lub materiałów albo 

możliwością wpadnięcia człowieka do zagłębienia. Strefa niebezpieczna wynosić będzie 6 m 

od realizowanego obiektu budowlanego. W takiej odległości powinny być ustawione taśmy 

ostrzegawcze wyznaczające granice obszarów niebezpiecznych oraz powinny być ustawione 



tablice ostrzegawcze. Taśmy winny być rozciągnięte na wysokości 110 cm. Do realizacji 

rusztowania należy sporządzić szkic rusztowania. Montaż rusztowania będzie odbierany przez 

kierownika robót oraz każdorazowo przed wejściem pracownika na rusztowanie będzie 

sprawdzany stan rusztowania przez upoważnionego pracownika 

 Należy na bieżąco przeprowadzać szkolenia bhp i p.poż a teren budowy zaopatrzyć  

w sprzęt bhp i p.poż. Składowanie materiałów i budowlanych będzie zgodna  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – min. 5,0 m od stałego stanowiska pracy. 

Urządzenia elektryczne winny być utrzymywane i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami. Kontrola okresowa stanu urządzeń elektrycznych pod względem 

bezpieczeństwa powinna odbywać się co najmniej dwa razy w roku. Stanowisko operatora 

wyciągu przyściennego powinno znajdować się w odległości nie mniejszej niż 5 m od 

konstrukcji wyciągu, przy czym operator powinien mieć możność obserwowania ruchu 

platformy na całej wysokości wyciągu. Nad stanowiskiem roboczym załadunku materiałów  

z poziomu terenu na platformę wyciągu powinien być wykonany daszek ochronny. Daszek 

ten powinien wystawać co najmniej 2 m, licząc krawędź platformy, w kierunku miejsca 

dostawy materiałów. Wyciąg budowlany powinien być zaopatrzony w urządzenie 

sygnalizacyjne. 

 Na placu budowy wydzielona zostanie strefa niebezpieczna jako miejsce zagrożone 

spadnięciem przedmiotów lub materiałów albo możliwością wpadnięcia człowieka do 

zagłębienia. Strefa niebezpieczna wynosić będzie 6 m od realizowanego obiektu 

budowlanego. W takiej odległości powinny być ustawione bariery ochronne wyznaczające 

granice obszarów niebezpiecznych oraz powinny być ustawione tablice ostrzegawcze. 

Zamiast barier strefę niebezpieczną mogą wyznaczać linki rozciągnięte na wysokości 110 cm 

i pomalowane odcinkami farbą lub taśmy ostrzegawcze. Przejścia dla pieszych, znajdujące się 

w strefie zagrożenia spadnięciem materiałów, np. wejścia do budynku, należy zabezpieczyć 

daszkiem ochronnym. Daszek powinien być nachylony w kierunku źródła zagrożenia pod 

kątem 45°. Spód konstrukcji daszku powinien znajdować się nie mniej niż 2,40 m nad 

poziomem terenu. Daszek powinien być szerszy o co najmniej 1 m od szerokości przejścia lub 

przejazdu, nad którym jest ustawione. Pokrycie daszku powinno być wykonane z mocnego 

materiału, szczelnie ułożonego i dostatecznie wytrzymałego na przebicie przez spadające 

przedmioty. Otwory w ścianach wychodzące na zewnątrz budynku, w stropach lub inne 

otwory będą zabezpieczone pełnymi barierami z desek, zabezpieczającymi pracowników 

przed upadkiem z wysokości. Poziom pomostu roboczego rusztowań powinien znajdować się 

zawsze po stronie niżej wznoszonego muru co najmniej 0,3 m. 



 Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o niniejszą informację bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia, przed rozpoczęciem budowy sporządzić lub zapewnić sporządzenie  

„planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego  

i warunki prowadzenia robót budowlanych - art. 21 a ust. 1 ustawy Prawo Budowlane. 

Zgodnie z art. 21a ust. 3 ustawy Prawo Budowlane wzmagania dotyczące bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określają przepisy w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 roku.  

 Kierownik budowy, obejmujący funkcję na przedmiotowej budowie winien 

uwzględniać kolejność wykonywanych robót zgodnie z obowiązującymi warunkami 

technicznymi i sztuką budowlaną. Materiały budowlane i rzemieślnicze powinny odpowiadać 

atestom technicznym oraz ustaleniom odnośnych norm. 

 Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonywane zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami. Roboty budowlane można 

rozpocząć dopiero po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę pod kierunkiem osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


