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1 ZA WIADCZENIE O PRZYNALE NO CI DO PIIB
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2 WIADCZENIA  PROJEKTANTA

WIADCZENIE

projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja ni ej podpisany          BRNRDYKT REDER
               ( imi  i nazwisko projektanta )

nr uprawnie        UAN-IV/8346/113/TO/88

po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane
( Dz.U. z 2019 r., poz. 1186) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

wiadczam, e projekt budowlany zamienny opracowany dla:

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ
ul. Legionów 57   86-300 Grudzi dz
 ( imi  i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotycz cy:

Remont pomieszcze  piwnicznych po medycynie pracy  w budynku nr 1, w WSPL SP ZOZ
w Grudzi dzu

…………………………………………………………………
( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie dzia ki
  ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki ewidencyjnej )

sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo
danych zamieszczonych powy ej.

                                                                                                              …………………………
                                                                                                                                                                       ( podpis )

Niepotrzebne skre li
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3 INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Informacja
do opracowania planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia

BRAN A : Budowlany
OBIEKT : Remont pomieszcze  piwnicy po medycynie pracy  w budynku nr 1,

               w WSPL SP ZOZ
INWESTOR : Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ

               ul. Legionów 57   86-300 Grudzi dz

3.1 Cz  opisowa informacji
Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego
Kolejno  realizacji robót

roboty rozbiórkowe;
roboty tynkarskie i ok adzinowe;
roboty malarskie;
roboty stolarskie;
roboty posadzkowe;
roboty elektryczne.

3.2 Elementy, które mog  stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi
Ka dy element podlegaj cy wyburzeniu stwarza zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagro enia
Lp Rodzaj zagro enia Skala zagro enia Miejsce zagro enia Czas wyst powania

zagro enia
1 Wypadki komunikacyjne cz ste drogi

komunikacyjne
czas dojazdu, czas
pracy, czas powrotu

2 Obra enia na skutek uderze ,
przygniecenia

cz ste teren rozbiórki czas wykonywania
pracy

3 Spadaj ce przedmioty cz ste teren rozbiórki czas wykonywania
pracy

4 Obra enia cia a na skutek
kontakty z ostrymi przedmiotami

cz ste teren rozbiórki Czas wykonywania
pracy

5 Upadki cz ste teren rozbiórki Czas wykonywania
pracy

6 Ha as sporadyczny teren rozbiórki Czas wykonywania
pracy

7 Przemokni cie sporadyczny teren rozbiórki Czas wykonywania
pracy

8 Osoby niepowo ane w miejscy
pracy

sta e teren rozbiórki Czas wykonywania
pracy

3.3 Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do pracy
Przed przyst pieniem do wykonywania prac remontowych (rozbiórkowych) nale y dokona  szkolenie
stanowiskowe pracowników.
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3.4 rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwu zwi zanym  z
wykonywaniem robót

3.4.1 rodki organizacyjne
aktualne badania wysoko ciowe pracowników,
ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod wzgl dem BHP,
instrukcji na poszczególnych stanowiskach robót ( przy w le betoniarskim, przy  stanowisku
stolarskim, ciesielskim,  itp.)

3.4.2 rodki techniczne
sprz t ochrony osobistej (odzie  robocza i ochronna),
sprz t zabezpieczaj cy (pasy bezpiecze stwa, okulary ochronne, nauszniki itp.)
wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Data opracowania  :   02.08.2021



7

4 OPIS TECHNICZNY - BRAN A BUDOWLANA

Opis techniczny
do projektu remontu pomieszcze  piwnicy po medycynie pracy  w budynku nr 1 WSPL SP ZOZ

4.1  Inwestor.
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ,   ul. Legionów 57   86-300 Grudzi dz

4.2 Jednostka projektowania.
Zak ad Projektowania i Us ug Budowlanych „BENBUD” in . Benedykt  Reder
ul. Ks. dr  W . gi 1/27  86-300 Grudzi dz

4.3  Lokalizacja inwestycji.
Budynek nr 1  zlokalizowany jest na terenie WSPL SP ZOZ w Grudzi dzu

4.4 Podstawy formalno – prawne
1)  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1333)
2)  Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 16 wrze nia 2020 r. w sprawie warunków
      technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2020 r. poz. 1608),

4.5 Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu pomieszcze  piwnicznych po
medycynie pracy mieszcz cych si  w budynku nr 1 WSPL SP ZOZ ul. ul. Legionów 57.

4.6 Prace budowlane
Prace budowlane ograniczaj  si  do remonty pomieszcze  polegaj cego na :

rozbiórce istniej cych wyk adzin PCV;
rozbiórka cianki dzia owej;
demonta u istniej cej stolarki drzwiowej;
wykonaniu robót tynkarskich oraz g adzi gipsowych;
uzupe nienie ok adzin cian z p ytek ceramicznych;
monta  wyk adzin posadzkowych PCV np. TARKET;
wykonaniu robót malarskich;
wykonaniu obudowy instalacji  z p yt g-k gr. 12.5 mm;
 monta u stolarki drzwiowej z profili PCV;

4.7 Opis pomieszcze  przewidzianych do remontu

4.7.1 Pomieszczenie nr 01
W pomieszczeniu przewidziano nast puj ce prace do wykonania:

wymiana drzwi wej ciowych na drzwi azienkowe z wentylacj , szeroko  drzwi nale y dostosowa
do istniej cego otworu drzwiowego, drzwi nale y wyposa  w klamk , zamek z wk adk
patentow ;
uzupe nienie p ytek na o cie ach po monta u drzwi, rozmiar p ytek nale y dostosowa  o istniej cych

ytek.
malowanie sufitu farb  emulsyjn  bia e;

4.7.2 Pomieszczenie nr 02
W pomieszczeniu przewidziano nast puj ce prace do wykonania:

wymiana drzwi wej ciowych na drzwi z PCV pe nych, szeroko  drzwi nale y dostosowa  do
istniej cego otworu drzwiowego, drzwi nale y wyposa  w klamk , zamek z wk adk  patentow ;
uzupe nienie p ytek na o cie ach po monta u drzwi;
demonta  muszli ust powej;
demonta  kabiny natryskowej;
skucie posadzki;
wykonanie wykopu pod podej cie dla rury kanalizacyjnej z PCV  110;



8

wstawienie trójnika z PCV  110;
wykonanie podej cia do muszki z pom. nr 03
zasypanie wykopu;
uzupe nienie posadzki betonowej oraz p ytek posadzkowych;
monta  muszki ust powej;
monta  kabiny natryskowej;
uzupe nienie p ytek na cianie;

4.7.3 Pomieszczenie nr 03
W pomieszczeniu przewidziano nast puj ce prace do wykonania:

wymiana drzwi wej ciowych na drzwi azienkowe z wentylacj , szeroko  drzwi nale y dostosowa
do istniej cego otworu drzwiowego, drzwi nale y wyposa  w klamk , zamek z wk adk
patentow ;
uzupe nienie p ytek na o cie ach po monta u drzwi, rozmiar p ytek nale y dostosowa  o istniej cych

ytek.
demonta  i ponowny monta  grzejnika p ytowego;
skucie posadzki;
wykonanie wykopu pod podej cie dla rury kanalizacyjnej z PCV  110;
wykonanie podej cia do muszki w pom. nr 02
zasypanie wykopu;
uzupe nienie posadzki betonowej oraz p ytek posadzkowych;
monta  muszli ust powej;
uzupe nienie p ytek na cianie;

4.7.4 Pomieszczenie nr 04
W pomieszczeniu przewidziano nast puj ce prace do wykonania:

wymiana drzwi wej ciowych na drzwi z PCV pe nych, szeroko  drzwi nale y dostosowa  do
istniej cego otworu drzwiowego, drzwi nale y wyposa  w klamk , zamek z wk adk  patentow ;
uzupe nienie p ytek na o cie ach po monta u drzwi, rozmiar p ytek nale y dostosowa  o istniej cych

ytek.

4.7.5 Pomieszczenie nr 05
W pomieszczeniu przewidziano nast puj ce prace do wykonania:

wymiana drzwi wej ciowych na drzwi z PCV pe nych, szeroko  drzwi nale y dostosowa  do
istniej cego otworu drzwiowego, drzwi nale y wyposa  w klamk , zamek z wk adk  patentow ;
uzupe nienie p ytek na o cie ach po monta u drzwi, rozmiar p ytek nale y dostosowa  o istniej cych

ytek.
wykonaniu obudowy instalacji  z p yt g-k gr. 12.5 mm;
malowanie zabudowy oraz sufity;

4.7.6 Pomieszczenie nr 06
W pomieszczeniu przewidziano nast puj ce prace do wykonania:

wymiana drzwi wej ciowych na drzwi z PCV pe nych, szeroko  drzwi nale y dostosowa  do
istniej cego otworu drzwiowego, drzwi nale y wyposa  w klamk , zamek z wk adk  patentow ;
uzupe nienie p ytek na o cie ach po monta u drzwi, rozmiar p ytek nale y dostosowa  o istniej cych

ytek.

4.7.7 Pomieszczenie nr 08
W pomieszczeniu przewidziano nast puj ce prace do wykonania:

zdemontowanie talerzyków i mimo rodów ze ciany;
monta  korków
uzupe nienie p ytek na o cie ach po monta u drzwi, rozmiar p ytek nale y dostosowa  o istniej cych

ytek.
monta  wyk adziny PCV np. TARKET wraz z coko em na cianie o wys. 10 cm;
wykonanie robót malarskich;
wykonaniu obudowy instalacji  z p yt g-k gr. 12.5 mm;
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malowanie zabudowy;

4.7.8 Pomieszczenie nr 09
W pomieszczeniu przewidziano nast puj ce prace do wykonania:

demonta  umywalki i zlewu;
demonta  rury wentylacyjnej  400;
wstawienie szyby termo 55x57 cm;
wykonaniu obudowy instalacji  z p yt g-k;
demonta  drzwi wej ciowych;
rozbiórka cianki dzia owej;
uzupe nienie progu po rozbiórce cianki;
wykonanie tynku na cianie po rozbiórce cianki;
monta  wyk adziny PCV np. TARKET wraz z coko em na cianie o wys. 10 cm;
malowanie cian i sufitu;
prze enie puszki elektrycznej i przewodu na cian ;
wykonaniu obudowy instalacji  z p yt g-k gr. 12.5 mm;
malowanie zabudowy;

4.7.9 Pomieszczenie nr 10 i 11
W pomieszczeniu przewidziano nast puj ce prace do wykonania:

osadzenie drzwi wej ciowych z PCV, szeroko  drzwi nale y dostosowa  do istniej cego otworu
drzwiowego, drzwi nale y wyposa  w klamk , zamek z wk adk  patentow ;
uzupe nienie tynku na o cie ach po monta u drzwi;
skucie zawilgoconego  tynku ze ciany pom. nr 010
osuszenie cian;
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
uzupe nienie tynku;
uzupe nienie p ytek na cianach;
wykonanie malowania cian i sufitu;
monta  wyk adziny PCV np. TARKET wraz z coko em na cianie o wys. 10 cm;

4.7.10 Pomieszczenie nr 12
W pomieszczeniu przewidziano nast puj ce prace do wykonania:

wymiana drzwi wej ciowych na drzwi z PCV pe nych, szeroko  drzwi nale y dostosowa  do
istniej cego otworu drzwiowego, drzwi nale y wyposa  w klamk , zamek z wk adk  patentow ;
uzupe nienie p ytek na o cie ach po monta u drzwi, rozmiar p ytek nale y dostosowa  o istniej cych

ytek.

4.7.11 Pomieszczenie nr 13
W pomieszczeniu przewidziano nast puj ce prace do wykonania:

wymiana drzwi wej ciowych na drzwi z PCV pe nych, szeroko  drzwi nale y dostosowa  do
istniej cego otworu drzwiowego, drzwi nale y wyposa  w klamk , zamek z wk adk  patentow ;
uzupe nienie p ytek na o cie ach po monta u drzwi, rozmiar p ytek nale y dostosowa  o istniej cych

ytek.

4.7.12 Pomieszczenie nr 15
W pomieszczeniu przewidziano nast puj ce prace do wykonania:

wymiana wyk adziny PCV np. TARKET wraz z coko em na cianie o wys. 10 cm;
wykonanie malowania cian i sufitu;

4.7.13 Roboty tynkarskie
Wykonanie tynków na wietla okiennego przy po. nr 09. Tynk cem-wap. kat. II.

4.8 Materia y z rozbiórki.
Materia y z rozbiórki nale y na bie co wywozi  z terenu rozbiórki.


