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COREMA TlC

corem8iic
44-100Gliwice
ul. Warszawska 31cJ30

teIJfax O(prefix)32-2311626
.

........ ..JII' e-mail: biuro@corematic.net
www.corematic.net

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

TEMAT OPRACOWANIA: MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA SYSTEMU

CIEPLOWNICZEGO ZESPOLU SZKÓL

ZAWOOOWYCH W PINCZOWIE
INWESTYCJA: PRZEBUDOWA WEZLOW SZATNIOWYCH

PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOLU SZKÓL

ZAWOOOWYCH W PINCZOWIE

ADRES: ZESPOL SZKOL ZAWODOWYCH W PINCZOWIE

UL. SPÓLDZIELCZA6

28-400PINczów
NR DZIALEK: 2/5, OBREBNR 8
INWESTOR: POWIAT PINCZOWSKI

UL. ZACISZE 5

28-400 PINczów

JEDNOSTKA COREMATIC - JAROSLAW PIERZCHA WKA

PROJEKTOWA: UL. WARSZAWSKA 31C/30

44-102 GLIWICE

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONA WCZY

Gliwice, czerwiec 2013 r.



PROJEKTOWAL:

BRANZA KONSTRUKCYJNO -BUDOWLANA

mgr inz. Stanislaw Klajnowski

upr. nr 481/91

SPRA WDZIL:

inz. Dawid Weretycki

upr. nr SLK/1 085/POOK/05

PROJEKTOWAL:

~
mgr inz. Zygmunt Pierzchawka

upr. nr 5/93/0p

SPRA WDZIL:

mgr inz. Grzegorz Jurowicz

upr. nr OPL/OO43/POOS/03

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Piotr Czelny

upr. nr 552/79

SPRAWDZIL:

-- mgr inz. Maciej Zarudzki

upr. nr Ar.VII-7842/235/98

mgr inz. budowr..ictwa
Sl2J~n .slaw K!ajno'i;<'Qki
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inz. Dawid Weretycki
uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoscikonstrukcyjno.budowlanej
numerewidencyjnySLKl101l!\/POOKlO5

~~--

BRANZA ELEKTRYCZNA

4-W1
"'-gr inz. PiQtr!'" Czelny

Upr. budowlane VI zakresie sieci i instalacji
elektrycznych.obejmujac&instalacjeelektryczne,
napowietrzneI kabla",!)linieelektroenergetyczne,

stacjei urzadzeniaelektroenergetyczne
Nr ewid: 552/79
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Gliwice, 28.06.2013 r.

Oswiadczenie

projektanta i osoby sprawdzajacej projekt

Zgodnie z art.20 ustA Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z

2003 r. Poz. 2016 z póz. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany

pn.:

PRZEBUDOWA WEZLÓW SZATNIOWYCH PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOLU

SZKÓL ZAWODOWYCH W PINCZOWIE

r-
sporzadzony w: czerwiec 2013 r.

dla: POWIAT p!NCZOWSKI

UL. ZACISZE 5

28-400 PINCZÓW

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

~
mgr in~ p~elnY

Upr. budowlane w zakresiesiecii instalacji
elei<trycznycn-obejmujaceinstalacjeelektryczne,
napowietrzneI Kablo'"Blinieelektroenergetyczne,

stacjei urzadzei::aelektroenergetyczne
Nr ewid. 552/79

r- inz. Dawid Weretycki
uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczen
wspecjalnoscikonstrukcyjno-budowlanej
numerewidencyjnySlKl10851POOKlO5

mgr h:t ZVgl. EH': Pir.:."zc,~',: kIJ
uprawniony' p ojektowdi ,iS:,

kierowania i n ru w :;:akresie

sieci cieplnych i 1st acji ,::mi-rarnych
upr. bud. 108/ 6/ , OSr22/0P

5/93/0P, 62/'0 (P, 151/930P

bf:/
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SLA S K A

, OKREGOWA

z B

INZYNIERÓW

BUDOWNICTWA

Pan Weretycki Dawid

jest czlonkiem Slaskiej

Budownictwa o numerze ewidencyjny 5OOB013730/05

A Katowice. 27 grudnia 2012 r.

Pan Dawid Weretycki

ul. B. Glowackiego 62 A

44-102 Gliwice

ZASWIADCZENIE

Okregowej Izby Inzynierów

cywilnej.

i posiada wymagan~ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2013 r.
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.'" SLA S K A

OKRE"OWA

B A

IIHYNIERÓW

" StlDOWNICTWA

SLKX)K)U7131/1085~ Katowice, dnia 15 grudnia 2005 T,

DECYZJA

Na podstawie arl 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektów, inzynierów budownictwaoraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pózn. zm.J.
arl 13 ust 1 pkt 1 I ust. 2, arl 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Oz.U.z 2003 r. Nr207, poz. 2016 z pózn. zm) oraz § 12 pkt. 1 rozporzadzenia MinistraInfrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817) w zwiazku z arl 104
Kodeksupostepowania administracyjnego(Dz.U.z 2000 r. Nr98, poz. 1071 z p6zn.zm.)

Okregowa Komisja KwalifikacyjnaSI.ODB
n a d aj e

Panu(l) DawidowiWeretycklemu
Inz. budownlclwa

Uf. dnia 17 grudnia 1977 w Upnie

/"'"
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny SLK/1085lPOOK/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno -budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SI~kiej Okregowej Izby Il1Zynierów Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolów z postepowania kwalifikacyjnegooraz z przeprowadzonego egzaminu.
stwierdzila, ze Pan(i) Dawid Weretyckl posiada wymagane prawem: wyksztalcenie I praktyke
zawodowa oraz uzyska/(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno -budowlanej.

Szczeg6lowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzjL

Pouczenie
1.Zgodnie ;j( alt. 12 ust. 7 wlw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji

teclmlcznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glównego InspektOnI Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na Iste czlonków wIasdwej izby samoI2adu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy ~ do Krajowaj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierbw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej StOIlB w Katowicach w tenninle 14 dni
od dnia jej doreczenia.

,....

Otrzymuja:
1. pan(i) DawidWeretycki

SW.Andrzeja 7/5
44-102 Gliwice
Okregowa Rada Izby
GIOwnyInspektor
Nadzoru Budowlanego
ala.

. ,
:~~OKK
,Agrlni.L~r~
~gr1ni.~-l ;:?~ewlCZ
3. D ~~
Mgr lni. Tadeusz Uplnaki

2.
3.

..
"

.','~""~ ',.i~t( ~~. .

4. ~". '';'. .. ..
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Pani/Pan

SLA S K A

OKREGOWA
Katowice,1 grudnia 2011 r.

z B A

IN!VNlEROW

BUDOWNlC TWA

PanilPan Stanislaw Klajnowski

ul. BYDGOSKA 30A

44-164 Gliwice

ZASWIADCZENIE

KJajnowski Stanislaw

Slaskiej Okregowej Izby Inzynierówjest czlonkiem

Budownictwa o numerze ewidencyjny SlKlBO/3169/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

~..
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2012 r.
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'ORZAI>won:WODUIl
.. !{al~i<;Ol;:h

.\1l tUltUlllfli ""
4QoO~1 KATO'Klet

~ 1czgIeUOf\aka.-
US4W8

-:';-~;:"'.!ic-:: "I",' 22 siEr'..nia ;:.91 "

za Tgodnosc 7 oryginaler

SI ~..'.tI. 481/91 ,. ., ..............

S1'Wi.ERD1.F.NIE i.>RZ'lGO'i'OWAN1A ZAWODOWEGO
DO :?El~1t:N!A SAMODZ:E.i.NYCHFUXKCIInCHNICZNYCH w BUDOw:\ICrWIE

:>la p.x:.st.:;.w.~ ~ ~ ,,!'t. J. § 6 \:..t. i , 3. § 7 i § 13 US:. l ~kt.. 2 rOlpor<l\d:"rja Min~tr.

C""Poda~k. "'e~cnow,,; j Cdl!'!>O,," ::;I'od"'\'i":~.. z dnia ZiI iute::o 197~ r. w sprawie samo.

ci1i"l:\yrr. :uruc.:;i tl'C~r.i~2~ycb \V b"~O\\'nicl\\'i(! (D-t. U. "f S. po. ;6) s~wi~rdzs. <:e. ze:

Oby",a:e!
STAflISl.AW l(LAJ?lOWSItI- .- _.-

,...
_,1II.agi$1;E!J"..f.~~yzU.U' ~1,1dQ.@~_t~! ..

uro!!.Jtc~ydn;.. . .~L~~~~ '~9 r. _v ~~_~~r..hu
po$,aca }>rz.yg'Howarje zS""OO!)WC"po",,,;i:"i")~<::<Ido wyk"r..l'w~n:.. s,m,oez,,,be; 1u"k,,) prc-
~ek:D"t8 or~7. kieraw:);;":) !;ucowy \ robot w 'pe<:iair.oSc: :'onstr-u"cy~nt>.b\;CO-A';a:1eJ.

Obywatcl S~Mf.tSU)l .J{ L A. J ltOV S K.L j<,st l,Ip9wamiony de..

1) 'PC!"'iW~;(\ pro:c~.tów w ."krcs:e rozwiazan );QlU,r-..rkcy:r>o-b'Jco\\"!ar-.ych~dynków oraz
jr-nych l...:iQwH. z ' yl~cz~niem Enii. w~7.!QWi sl"cji ko:")o,,,1'c:-:, dróg oraz lotnis:.cW)'c1I
dróg star~cwych 1 ma"'pu!"cyj"i'C~. moslów. budowli hydrotl'C~r.jCr"y<h i :-nclioracji wodo
nych.

r-

2) S{:O~..ar!l"":a '" !:udcwn:crwil! 'J~b f\lY":rnyc:h ~roj.:.llh" w z"lcrc:sie ro::wia:an a:-chi~"k-
tonic;r.ych:
8.) bucy"k"", inwo:r.U.f.;';;'ch i gOSpl)~1IT:::-Z1Cn.adapracji proje"-tÓw :ypowyc!\ i l'owtaO:Jl-

:I::,,:: in:,yÓ budy:lkOw oral. spórzqdzania planów ugo,p<Jda:'owania dz,alki z""'qn-
ny,,;, z T~~;~Cja .tych budynków.

b) b,do"..H nie bedacych budynka",;.

31 ~"rowa..,a. nadzorowani& I kol\trolowar.ia wytwarzanie konstriOkqjnych elementów bu.
dowla..ycr. oru oc""h.nia i barian:a stanu tecllnicznego w ukres", wszelkich budynkc-",

oraz j,,'1YCo bJdowH. z wYJ"tki.,m .linii. wezl, H.,.' kolejowych. dróc oru lot'lisltowyeh
d.n.. .""now ych i mam pulacyjnvch. mostow.>'Q~li, drate<:h,,\tLnv1Jj) l woonomeliora-.t> . 7"J./'" .
""f),,-n:h. I,~!, '.'-4-

). " I ..;.'j'" \""
'.: ; :';;""':'$-1'- l-).IN' . ,..k.'o'.}

,. ,,,,I, '''' q.
\ -;;>' .' ~:/~'ft;I'~ .-

7
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.,.."". z B A

INlrrHEIIOW

~
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

OPL-1XJ-ZOG-AZO *

r
Pan ZYGMUNT PIERZCHAWKA o numerze ewidencyjnym OPL/IS/1773/02

adres zamieszkania ul. TOPAZOWA nr 28, 47-100 STRZELCEOPOLSKIE

jest czlonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-04 roku przez:

Wiktor Abramek, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpISem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
równowazne pod wzgledem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

r-

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiajczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierów Budownictwa www.piib.o.g.pllub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierów
Budownictwa.

8



&JrxqdWo'ew64htdWe,.
- 1Jj!!3l[ - -,\"lAb-.. O.' ,uL. PIalMW1118tA~R Ad..

Nr ewid. 5/93/0P

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIAZAWODOWEGO

Opoi e. 21. 01. 93

DO PE~NIENIA SAMQDZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie ~ l ust.5, & 4 ust.Z, & 7. & 13 ust.1 pkt.4 lit.a i b
rozporz~dzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony 5rodowiska z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8. poz.46) stwierdza si~, ze:

Obywatel/ka: PIERZCHAWKA Zygmunt

inzynier mechanik

urodzony/al dnia: 1 lutego 1949r.

funl:cji projektanta

posiada przygotowanie zawodowe upowatniaj.ce do wykonywania samodzielnejl-'

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie sieci i instalacje sanitarne

sieci cieplnych; instalacji wod.-kan.i cieplnychz ograniczeniem do

ObywatelIka j~st upowatnionylal do:PIERZCHAWKA Zygmunt

11 sporzadzania projektOwo
al sieci cieplnych,

h/ instalacji wodoci.gowych, kanalizacyjnych i cieplnych,

r-
, . .t

..

-'--- -_o --------
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6JDOWNICTWA

Zaswiadczenie
° numecz. we<yfikocyjnym,

OPl-INV-3FS-3XG *

l--'
Pan GRZEGORZJUROWICZ o numerze ewidencyjnym OPl/IS/OO66/04

adres zamieszkania ul. WARYNSKIEGO nr 33 m. 18,45-047 OPOLE

jest czlonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-03-21 roku przez:

Wiktor Abramek. Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynierów BudownictWa,

(ZgodniearL 5 u<t2 ustawy' dci" I. """e,ni,, ZOC1, ° podpisieelektroninnym'°,. U.ZOOl N' 130 pOI. 1450) dane w postaci
elektm",,,n"! op""on" be,pie<:znym podpisem elektronielnvm wervflkow.nym przy pomocy wa,nego kw"ljfikow.""go certyfik"tu sa
,ównowa,oe pod w'gledem skutków P,.WO",," dokumentom opa'rzonym podpisami wl",no'ecmymi.)

r--

. Wervfik.qe poprawnoSl:i danych w niniei"Y'" ",wiade,eniu '"°'". ,p,",,"dlic " pom<>ta nume,u we",fik,cv)nego "swiadczeni. no
Stronie Polskiej',by In'1ni.,6.. 5udownktwa www.piib.o.g.pllubkon.akluj"cSl..bi" wlasciwei Okregowe)"by lnzyni.,ów
Budownictwa
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Pani/Pan

r

Pani/Pan Cze'ny Piotr

jest czlonkiem Slaskiej

Budownictwa o numerze ewidencyjny SLKlIE13498/01

Katowice, 27 listopada 2012 r.

Piotr Czelny

ul. Nowa 9/4

44-100 Gliwice

ZASWIADCZENIE

Okregowej Izby Inzynierów

cywilnej.

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2013 r.
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GilIW~Y ARGl!.lTEnl~"JEVi(mln; 1
uJ. Jagiellonska 25

40-032 KATOWICE

Katowice dnia ._.2Su.g~~i.~' r.
7Q

l" .~

~r e,,;d. 552/79

STWIERDZENIE. PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PEl:.NIENIASAMODZIELN'YCHFUNKCJI TECHNICZNVCH VI' BUDOWNICTWIE

"a podstawie § 4 ust. 2, § 7 i § 13 ust. 1 pkt. .. lit. d, rozporzadzenia .Ministra

Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-

dzielnych funkcji technicznych w budownfctwie(Dz. U. Xr 8, poz. o!6}stwierdza sIe, te;

Obywatel.- C Z E L ~. ~_E: ;gTf.t p~~~l:._--_._.

i~z}~ier elektryk------ --- -- - -------------_.-._---_.

urodzonydnia =_.:.<:'::'~~.!951 :.-~-~ Gl~:~~:~_u_---_._--------
. posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samoJzielnej funkcji pro-
;ektanta w specja!nCiSciins:alacYino-inzyniery jncj w zakn:sic instalacji elektrycznych.

Obywatel Lf...~_.:"~LX. _?:'QI:~~~,}'iEL --' m jest upowazniony do;

1) S?orzadz~nia ;>rojektów i!'lStalacji elektrycznych,

2) w ouc;o'l:nictwie 0500 fizycznych - cio k,<:rowa:>ia, nadzorowania i kontrolowania budo-
wy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcYJ:>ych elementow instala<:ji oraz
ocenianiE. i badania st;;nu techrJqpego instalacji elektryczynch.

;; up.. Wojewcc.:;

n,{r int., S!C::~<'~:;~:~'C'5~=':~"
Z4s'_p= Dy:.~::--

"'. lI"""o", t<"':=Og.

13



,.....

~

------

;:. '- "

~ ' r:

I 7 'J F R ) 'v

- ~Jw~ ' TW

Pani/Pan

Katowice, 27 listopada 2012 r.

Maciej Zarudzki

ul. Ciupków 7

44-100 Gliwice

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Zarudzki Maciej

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierów

Budownictwa o numerze ewidencyjny SLKlIE/4012/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2013 r.
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Katowice 16 grudnia 1998 r.

Ar. VII.1842/235/98

DECYZJA nr235/98

,--..

Xa podstawie art.18 i 14 ustawy z dnia 7 lipca l~.t. Prawo budowlane (Dz.U.J."'r 89, poz.414)

i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P. i B. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budOWDictwie (Dz.U. Nr 8, paz.as z 1995 r. ), w zwiazku z art. 1~ § 1 i 2 Kpa,

po rozpatrzeniu =Uosku Pana mgr iDz. ~:fact~ Zamdzkiego na podstawie dokumentów

StWierdzajacych wymagane ~e oraz praktyk~ zawodowa oraz na podStawie pozyty\rnej

oceny 2 egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed KmniIija egzamiDaajna powolana

Zarzadzeniem Nr 128/95 z 2 pazdziernika 1995 r.(z pózn.zm), stwierdza si~. ze:

Pan mgr bd.eleldryk Maciej ZARWZKI

ur. dnia 161ipca.1950r, w GUwica.ch

otrzymuje
UPRA.WNIENIA BUDOWLANE

bez ograuiezen

do projektowaula i kierowauia. robotami

'WspeejaJnosd: iDstaJaeyjaej w zakresie sicei.

b1staJ,aQji i 1U'7.Adzed clelr..~_ych i eleldroeDergctyczaych

Uzasadnienie

" zwiazku z potwierdzeniem przez Komi!jje Egzam.inac}jna powolana pnez Wojewod~

Katowickiego Zarzadzeniem Nr 128/95 z 2 pa:ldziemika 1995 r. posiadania przez Pana mgr inz.

)Iacieja Zarudzkiego wymaganego prawem wyksztalcenia na W;dziale Ele.ktryCZllJIllspecjalnoSC:

Elektrotechnika pnem.yslowa. oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania upm,rnien

budowlanych w w/w ~a1n0SCi i po uzyskaniu pozytywnego wynjku egzaminu na uprawnienia
budowlane, mzeczono jak w se:nteIu;ji.

Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Glównego Inspektom Nadzoru Budowlanego za
posrednicrwem Wajewody Katowickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania. deqzji.

-.

Otrzvmuia:
1. Pan Maciej Za.rudzki

ul.Ciupkó" 7

44-100 Gliwice

)2.Glówny Inspektor

J:l<a.dzoruBudowlanego

3. a/a
~z :;~f-VjJE"'l~.~~-Y

, 1. ;,.~", z,-g::nu /to""",,<,,
;.' J !( E KOR
'...: .;.:;,~ ."reM""ru,y i U'~cr.:.~..
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l. Podstawa opracowania

. Umowaz Inwestoremnr PiPR-IV.041.1.50.2011

. Mapasytu3C)jna,

. Wizjalokalnaorazpomiaryi zdjeciaz natury,

. Obowiazujacenormyi przepisyprawa,

. Uzgodnieniaz Inwestorem

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt adaptacji pomieszczeniazaplecza (pom nr 26) na

szatnie uczniowskaoraz istniejacegopomieszczeniaszatni (pom nr 27) na pomieszczenie

szkolnych natrysków. Istniejace pomieszczenie wezla sanitarnego (pom nr 28) zostanie

natomiastadaptowanena potrzebypomieszczeniaszkolnychnatrysków.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Pomieszczeniaszkolne, które podlegacbeda adaptacjiznajduja sie na terenie Zespolu Szkól

Zawodowychw Pinczowie,ul. Spóldzielcza6,28-400 Pinczów,nr dzialki2/5, obrebnr 8.

4. Stan istniejacy

Ukladpomieszczenw stanieistniejacymprzedstawiarysuneknr l do dokumentacji.

Powierzchniapomieszczenistniejacychpodlegajacychremontowii adaptacji:
,-...

Pomieszczenia wyposazone sa w insta1aqe elektryczna i oprawy oswietleniowe.

Stan istniejacy obiektu pozwala na wprowadzenie projektowanych zmian w zakresie ww.

pomieszczen.
18

Nr pomieszczenia Funkcja istniejaca Powierzchnia [m.l]

26 Zaplecze 17,40

27 Szatnia 17,90

28 Wezel sanitarny 17,58

29 Szatnia 17,00



5. Stan projektowany

Uklad pomieszczen w stanie istniejacym przedstawia rysunek nr l do dokumentacji.

Powierzchnia pomieszczen istniejacych podlegajacych remontowi i adaptacji:

Nie przewiduje sie uzytkowania projektowanych pomieszczen przez osoby niepelnosprawne.

r
Szczególowy zakres robót

. rozbiórka wszystkich scianek dzialowych kabin wc,

. skucie tynków wraz z okladzinami,

. demontaz wszystkich instalacji wewnetrmych oraz urzadzen sanitarnych,

. wykonanie nowych pionów i poziomów kanalizacyjnych, podejsc pod armature, bialy

montaz,

r"

. wykonanie nowej instalacji wodnej oraz c.o.,

. wykonanie wentylacji mechanicznej (wentylatory wyciagowe kanalowe),

. wykonanie nowej instalacji elektrycmej - dotyczy wylacmie wymiany istniejacego

okablowania instalacji oswietleniowej i gniazd wtyczkowych oraz zasilenie

projektowanych wentylatorów kanalowych wyciagowych,

. wyrównanie posadzek, ulozenie kanalizacji sanitarnej

przygotowanie do montazu brodzików natryskowych i do

wykonanie okladzin podlogowych oraz sciennych,

podposadzkowej z

plukania stóp oraz

. malowaniepomieszczen,

. montazscianekwraz z drzwiami(systemowych)miedzykabinami,

. montazarmaturysanitarneji baterii,

. wykonanie niezbednych uruchomien i odbiorów.

19

Nr pomieszczenia Funkcja projektowana Powierzchnia [m2]

26 Szatnia 17,40

27 Wezel natryskowy 17,90

28 Wezel natryskowy 17,58

29 Szatnia 17,00



6. Konstrukcja budynku

Projektowane roboty remontowe i adaptacY.ine nie obejmuja zmian konstrukcY.inych w

obrebie budynku.

Projektuje sie zastosowanie nadprozy systemowych dla potrzeb wstawienia stolarki

drzwiowej miedzy pomieszczeniami szatni i natrysków.

7. Projektowane roboty budowlane i adaptacyjne

7.1. Pomieszczenie nr 26 (szatnia)

r-

. Tynki wewnetrznescian i stropów - wapienne i cementowo-wapienne kat. III zatarte

na gladko. Sufit istniejacy - po zeskrobaniu wszystkich warstw starych powlok

malarskich, wykonac dwie warstwy gladzi gipsowej.

. Podlogi i posadzki - plytka ceramiczna przeciwposlizgowa, min. RIO.

. Malowanie scian - farba olejna do wysokosci 2,0 m od posadzki (kolor ustalic z

Inwestorem);

. Malowanie scian powyzej 2,0 IDod posadzki i stropu - farba emulsyjna biala

. Stolarka drzwiowa, w tym wykucie otworu drzwiowego z montazem nadproza

systemowego ceramicznego L=120:

/'"'

. nr Ol - drzwi lazienkowe z kratka nawiewna w dolnej czesci, o

wym. 90x200 cm w swietle

o futryna systemowa stalowa, opaskowa, regulowana, w

kolorze RAL9023;

. nr 02 - drzwi o wym. 90x200 cm w swietle

o futryna systemowa stalowa, opaskowa, regulowana, w

kolorze RAL9023.

. nr 03 - drzwi do demontazu i otwór drzwiowy do zamurowania.

7.2. Pomieszczenie nr 27 (natryski)

. Tynki wewnetrzne scian i stropów - wapienne i cementowo-wapienne kat. III zatarte

na gladkood liniiplytek(2,0 m od posadzki).Tynkipod plytki do wysokosci2,0mod

20



.

posadzki zatarte na ostro. Sufit istniejacy - po zeskrobaniu wszystkich warstw starych

powlok malarskich, wykonac dwie warstwy gladzi gipsowej.

Podlogi i posadzki - plytka ceramiczna przeciwposlizgowa, min. RIO. Calosc

posadzek sanitariatów i scian do wys. 10,0 cm nalezy pomalowac wodoszczelna folia

w plynie np. Ceresit CL 51 wraz z zastosowaniem tasmy CL 152 (wg instrukcji

producenta). Jako warstwe wykonczeniowa podlóg zaprojektowano plytki ceramiczne

przeciwposlizgowe na kleju. PrZ)jeto plytki o wyro. 20x20 cm. Sposób ukladania

prostopadly do scian sanitariatów, bez przesuniecia. Fuga szara identyczna do

zastosowanej na scianach. Posadzka bez cokolików. Poziom wykonczeniowy plytek

powinien sie zrównac z posadzkami na korytarzu.

r-

. Sciany- licowanie plytkami ceramicznymi lazienkowymi do wysokosci 2,0 m od

poziomu posadzki. Krawedzie plytek stykajacych sie pod katem prostym nalezy

szlifowac pod katem 45° (nie stosowac zadnych listew wykanczajacych). Uwaga ta

dotyczy wszystkich rodzajów plytek we wszystkich pomieszczeniach, w których

wystepuja plytki ceramiczne. Fugi szare.. Malowanie scian powyzej 2,0 m od posadzki i stropu - przed malowaniem wykonac

dwie warstwy gladzi gipsowej do wysokosci sufitu. Sciana lacznie z sufitem

malowana farbami wodo rozpuszczalnymi na kolor bialy.

. Zabudowa natrysków - systemowa z lekkich i wodoodpornych laminatów

kompaktowych HPL, producent np. Alsanit; gr. scianek 12mm; kabiny wyposazone w

kotary prysznicowe.

, ,

. Zabudowa kabiny WC - systemowa z lekkich i wodoodpornych laminatów

kompaktowych HPL, producent np. Alsanit; gr. scianek 12mm; kabina wyposazona w

drzwi systemowe zamykane od wewnatrz.

. Stolarka drzwiowa:. nr 04 - drzwi do demontazu i otwór drzwiowy do zamurowania.

. Roboty instalacyjne - zgodnie z czescia instalacyjna projektu.

7.3. Pomieszczenie nr 28 (natryski)

. Tynki wewnetrzne scian i stropów - wapienne i cementowo-wapienne kat. III zatarte

na gladko od linii plytek (2,0 m od posadzki). Tynki pod plytki do wysokosci 2,0 m od
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posadzki zatarte na ostro. Sufit istniejacy - po zeskrobaniu wszystkich warstw starych

powlok malarskich, wykonac dwie warstwy gladzi gipsowej.

Podlogi i posadzki - plytka ceramiczna przeciwposlizgowa, min. R10. Calosc

posadzek sanitariatów i scian do wys. 10,0 cm nalezy pomalowac wodoszczelna folia

w plynie np. Ceresit CL 51 wraz z zastosowaniem tasmy CL 152 (wg instrukgi

producenta). Jako warstwe wykonczeniowa podlóg zaprojektowano plytki ceramiczne

przeciwposlizgowe na kleju. Przxjeto plytki o wym. 20x20 cm. Sposób ukladania

prostopadly do scian sanitariatów, bez przesuniecia Fuga szara identyczna do

zastosowanej na scianach. Posadzka bez cokolików. Poziom wykonczeniowy plytek

powinien sie zrównac z posadzkami na korytarzu.

. Sciany - licowanie plytkami ceramicznymi lazienkowymi do wysokosci 2,0 m od

poziomu posadzki.

.

r . Malowanie scian powyzej 2,0 m od posadzki i stropu - przed malowaniemwykonac

dwie warstwy gladzi gipsowej do wysokosci sufitu. Sciana lacznie z sufitem

malowanafarbamiwodorozpuszczalnymina kolor bialy.. Zabudowa natrysków - systemowa z lekkich i wodoodpornych laminatów

kompaktowych HPL, producent np. Alsanit; gr. scianek 12mm; kabiny wyposazone w

kotary prysznicowe.

. Zabudowa kabiny WC - systemowa z lekkich i wodoodpornych laminatów

kompaktowych HPL, producent np. Alsanit; gr. scianek 12mm; kabina wyposazona w

drzwi systemowe zamykane od wewnatrz.

. Roboty instalacyjne - zgodnie z czescia instalacyjna proje.l...'tu.

7.4. Pomieszczenie nr 29 (szatnia)
~

. Tynki wewnetrzne scian i stropów -wapienne i cementowo-wapienne kat. III zatarte

na gladko. Sufit istniejacy - po zeskrobaniu wszystkich warstw starych powlok

malarskich,wykonacdwie warstwygladzigipsowej.. Podlogi i posadzki - plytka ceramiczna przeciwposlizgowa, min. R10.

. Malowanie scian - farba olejna do wysokosci 2,0 m od posadzki (kolor ustalic z

Inwestorem)

. Malowaniescianpowyzej2,0 m od posadzkii stropu- farba emulsyjna biala

. Stolarka drzwiowa:
22



o nr 05 - drzwi lazienkowe z kratka nawiewna w dolnej czesci, o wyro. 90x200

cm w swietle

o futryna systemowa stalowa, opaskowa, regulowana, w

kolorze RAL9023;

o nr 06 - drzwi o wym. 90x200 cm w swietle

o futryna systemowa stalowa, opaskowa, regulowana, w

kolorze RAL9023.

8. Projektowane roboty instalacyjne

8.1. Pomieszczenie nr 26 (szatnia)

8.1.1. Wentylacja pomieszczenia

r Nawiew powietrza do pomieszczenia natrysków nastepowac bedzie przez rozszczelniona

stolarke okienna.

Na istniejacych przewodach wentylacji grawitac)jnej zamontowac kratki wentylacyjne bez

zaluzji.

8.1.2. Instalacja c.o.

Instalacje ogrzewania pomieszczenia wykonac zgodnie z projektem przebudowy instalacji

c.o. w budynku ZSZ.

8.1.3. Instalacja elektryczna i oswietleniowa

, ,
Typy opraw i oznaczenia oraz ich rozmieszczenie wraz z okablowaniem pokazano na rys. nr

3. Projektuje sie wykonanie nowych instalacji kablowych w pomieszczeniu, w tym do

wylaczników jednobiegunowych oraz opraw oswietleniowych.

Sterowanie oswietleniem:

- w poro. szatni wylacznikami 1 biegunowymi i swiecznikowymi.

23



8.2. Pomieszczenie nr 27 (natryski)

8.2.1. Wentylacja pomieszczenia

Nawiew powietrza do pomieszczenianatrysków nastepowac bedzie przez rozszczelniona

stolarkeokienna.

Na istniejacych przewodach wentylacji grawitacyjnej zamontowac wentylatory kanalowe

wyciagowe.Wlaczeniewentylatoranastepowacbedzieod wlacznikaswiatlazlokalizowanego

w poblizudrzwiwejsciowychdo pomieszczenianatrysków.

8.2.2. Instalacja c.o.

, ,

Instalacje ogrzewania pomieszczenia wykonac zgodnie z projektem przebudowy instalacji

c.o. w budynku, przy czym zabudowac nalezy grzejnik typu C-33 o dl. 1=1,0m.

8.2.3. Instalacja c.W.u. i kanalizacji sanitarnej

Rozprowadzenie przewodów poziomych zimnej i cieplej wody oraz cyrkulacji do punktów

poboru nalezy wykonac z rur wielowarstwowych Multi Universal, Tmax = 90 oC, Prob =

1,0/0,6 MPa (Trob= 70/80 oC). W zakresie srednic 16 - 40 mm typ PE-RT/Al/PE. Polaczenia

zaprasowywane typu Press.

Przewody zimnej i cieplej wody oraz cyrkulacji nalezy izolowac termicznie, zgodnie z

normarm.

"

W pomieszczeniu zaprojektowano 5 kpI. kabin natryskowych wyposazonych w baterie

scienne natryskowe wandaloodporne oraz l kabine WC wyposazona w muszle typu kompakt.

W pomieszczeniu nalezy zabudowac 5 kpI. umywalek ceramicznych 60 cm z bateriami

umywalkowymi sciennymi oraz 2 kpI. brodzików o wyro. 50x50 cm do mycia stóp. Nad

brodzikami nalezy zamontowac baterie scienna (ciepla i zimna woda) z wylewka ruchoma.

Styki urzadzen ze scianami uszczelnic silikonem sanitarnym przezroczystym.

Przewody kanalizacyjne z rur PE i PVC w zakresie srednic zgodnym z czescia rysunkowa

dokumentacji projektuje sie prowadzic w bruzdach sciennych podtynkowo (podejscia do

urzadzen sanitarnych) i podposadzkowo na podsypce piaskowej w zakresie podlaczenia

brodzików natryskowych oraz wpustów podlogowych. Wlaczenie projektowanej kanalizacji

sanitarnej do ism pionu kanalizacyjnego.
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Wpusty posadzkowe - kratki stal nierdzewna.

8.2.4. Instalacja elektryczna i oswietleniowa

Typy opraw i oznaczenia oraz ich rozmieszczenie wraz z okablowaniem pokazano na rys. nr

3. Projektuje sie wykonanie nowych instalacji kablowych w pomieszczeniu, w tym do

wylaczników jednobiegunowych, opraw oswietleniowych oraz wentylatorów zamontowanych

na kanalach wentylacji WYWiewnej.

Sterowanie oswietleniem:

- w czesci sanitarnej wylacmikiem mocowanym na zewnatrz pomieszczenia

8.3. Pomieszczenie nr 28 (natryski)

8.3.1. Wentylacja pomieszczenia
r

Nawiew powietrza do pomieszczenianatrysków nastepowac bedzie przez rozszczelniona

stolarkeokienna.

Na istniejacych przewodach wentylacji grawitacyjnej zamontowac wentylatory kanalowe

wyciagowe.Wlaczeniewentylatoranastepowacbedzieod wlacznikaswiatlazlokalizowanego

w poblizudrzwiwejsciowychdo pomieszczenianatrysków.

8.3.2. Instalacja c.o.

Instalacje ogrzewania pomieszczenia wykonac zgodnie z projektem prz~budowy instalacji

c.o. w budynku, przy czym zabudowac nalezy grzejnik typu C-33 o dl. 1=1,0m.

,.....
8.3.3. Instalacja c.w.u. i kanalizacji sanitarnej

Rozprowadzenie przewodów poziomych zimnej i cieplej wody oraz cyrkulacji do punktów

poboru nalezy wykonac z rur wielowarstwowych Multi Universal, Tmax = 90 oC, Prob =

1,0/0,6 MPa (Trob= 70/80 oC). W zakresie srednic 16 - 40 mm typ PE-RT/Al/PE. Polaczenia

zaprasowywane typu Press.

Przewody zimnej i cieplej wody oraz cyrkulacji nalezy izolowac termicznie, zgodnie z

normanu.
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W pomieszczeniu zaprojektowano 5 kpI. kabin natryskowych wyposazonych w baterie

scienne natryskowe wandaloodporne oraz l kabine WC wyposazona w muszle typu kompakt.

W pomieszczeniu nalezy zabudowac 5 kpI. umywalek ceramicznych 60 cm z bateriami

umywalkowymi sciennymi oraz 2 kpI. brodzikówowym. 50x50 cm do mycia stóp. Nad

brodzikami nalezy zamontowac baterie scienna (ciepla i zimna woda) z wylewka ruchoma.

Styki urzadzen ze scianami uszczelnic silikonem sanitarnym przezroczystym.

Przewody kanalizacyjne z rur PE i PVC w zakresie srednic zgodnym z czescia rysunkowa

dokumentacji projektuje sie prowadzic w bruzdach sciennych podtynkowo (podejscia do

urzadzen sanitarnych) i podposadzkowo na podsypce piaskowej w zakresie podlaczenia

brodzików natryskowych oraz wpustów podlogowych. Wlaczenie projektowanej kanalizacji

sanitarnej do istn. pionu kanalizacyjnego.

Wpusty posadzkowe - kratki stal nierdzewna.

r
8.3.4. Instalacja elektryczna i oswietleniowa

Typy opraw i omaczenia oraz ich rozmieszczenie wraz z okablowaniem pokazano na rys. m

3. Projektuje sie wykonanie nowych instalacji kablowych w pomieszczeniu, w tym do

wylaczników jednobiegunowych, opraw oswietleniowych oraz wentylatorów zamontowanych

na kanalach wentylacji wywiewnej.

Sterowanie oswietleniem:

- w czesci sanitarnej wylacznikiem mocowanym na zewnatrz pomieszczenia.

8.4. Pomieszczenie nr 26 (szatnia)

8.4.1. Wentylacja pomieszczenia

" Nawiew powietrza do pomieszczenia natrysków nastepowac bedzie przez rozszczelniona

stolarke okienna.

Na istniejacych przewodach wentylacji grawitacyjnej zamontowac kratki wentylacyjne bez

zaluzji.

8.4.2. Instalacja c.o.

Instalacje ogrzewania pomieszczeniawykonac zgodnie z projektem przebudowy instalacji

c.o. w budynku ZSZ.
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8.4.3. Instalacja elektryczna i oswietleniowa

Typy opraw i omaczenia oraz ich rozmieszczenie wraz z okablowaniem pokazano na rys. nr

3. Projektuje sie wykonanie nowych instalacji kablowych w pomieszczeniu, w tym do

wylaczników jednobiegunowych oraz opraw oswietleniovvych.

Sterowanie oswietleniem:

- w pom szatni wylacmikami l biegunowymi i swiecznikowymi.

9. Identyfikacja wizualna pomieszczen

Dla pomieszczen typu szatnie dobrano tabliczki - piktogramy przyklejane do powierzchni,

typu Aspro-System Rhythm wym. 108xl 08 mm llosc - 2 szt. dla drzwi glównych

pomieszczen szatni.
r

10. Informacja BIOZ

10.1. Podstawa opracowania

Informacje sporzadzono na podstawie:

. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo budowlane" (t.j. Dz.U z 2003r. nr 207, poz. 2016

oraz z 2004r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959 oraz z 2005r.

nr 163, poz. 1364),

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informagi

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiec~oostwa i ochrony

zdrowia (Dz.U Nr 120, poz. 1126),

l-'
. RozporzadzeniaMinistraInfrastrukturyz dnia6 lutego2003r. w sprawiebezpieczenstwai

higienypracypodczas wykonywaniarobótbudowlanych(Dz.U Nr 47, poz.401),

10.2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego

Projektuje sie adaptacje i przebudowe istniejacych pomieszczen szkolnych na pomieszczenia

zestawione w tabeli ponizej.
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Szczególowy zakres robót:

. Roboty tynkarskie,

. Robotymalarskie,

. Robotyzwiazanez licowaniemsciani podlógplytkamiceramicznymi,

. Roboty sanitarne,

. Robotyzwiazanez zabudowasystemowychkabinnatryskowychi wc.
r-

10.3.Istniejace obiekty budowlane

Pomieszczenia szkolne, które podlegac beda adaptacji znajduja sie na terenie Zespolu Szkól

Zawodowych w Pinczowie, ul. Spóldzielcza 6,28-400 Pinczów, nr dzialki 2/5, obreb nr 8.

10.4. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które moga stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuja elementy zagospodarowaI1ia, które moglyby

. stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

r--
10.5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robót budowlanych

Rodzaje zagrozen:

. Wykonywanie robót, podczas których wystepuje ryzyko upadku z wysokosci

. Wykonywanie robót, przy prowadzeniu, których wystepuja dzialania substancji

chemicznych, zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

28

Nr pomieszczenia Funkcja projektowana Powierzchnia [mL]

26 Szatnia 17,40

27 Wezel natryskowy 17,90

28 Wezel natryskowy 17,58

29 Szatnia 17,00



10.6. Sposób prowadzenia instruktazu pracowników przed przystapieniem do realizacji

robót szczególnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem robót nalezy dokonac obowiazkowych szkolen pracowrnków z zakresu

BHP (instruktaz ogólny oraz instruktaz stanowiskowy), ze szczególowym omówieniem

zakresu robót objetych projektem, harmonogramu robót, technologii wykonania robót, oraz

zagrozen wystepujacych na terenie budowy.

10.7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robót budowlanych

. Wykonywanie robót, podczas których wystepuje ryzyko upadku z wysokosci

~

Prace na wysokosci powinny byc wykonane przez wykwalifikowanych i przeszkolonych

pracowrnków oraz pod nadzorem kierowrnka budowy i Inspektora Nadzoru.

Do robót na wysokosci nalezy uzywac systemowych rusztowan oraz podestów roboczych

dopuszczonych do stosowania, których dopuszczalne obciazenia spelniaja warunki

wykonania projektowanych robót.

Rusztowania powinny byc montowane przez przeszkolone brygady i dopuszczone do pracy

na podstawie zapisu do dziennika budowy.

Prace na wysokosci moga wykonywac tylko pracowrncy z aktualnymi badaniami

wysokosciowymi.

10.8. Akty wykonawcze do obowiazkowego uwzglednienia w "planie BIOZ"

"
. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U Nr 47, poz. 401),

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U Nr 129, poz. 884 z

pózniejszymi zmianami Dz.U z 2oo3r. Nr 169 poz. 1650),

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie

minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie

uzytkowania maszyn przez pracowrnków podczas pracy (Dz. U Nr 191, poz. 1596 z
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pózniej szymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznychdo robót ziemnych,budowlanychi drogowych(Dz.U. Nr 118,poz. 1263).

11. Wykaz urzadzen i materialów podstawowych

,,-....

f"""

30

L.p. wyszczególnienie
dn symbol L proj. [m] iloSC Producent

[mm] rszt.l
l RUIYKAN-therm wielowarstwowe 16x2 PEAL-P10 65 KAN sp. z 0.0.

Multi Universal, Tmax = 90 OC,
Prob = 1,0/0,6 MPa ([rob = 70/80

20x2 PEAL-P10 16

OC). W zakresie srednic 16 - 40 mm 25x2,5 PEAL.PlO 22

typ PE-RT/AlIPE, 50 i 63 mm typ 32x3 PEAL-PlO 40
PE-X/AlIPE-X. Polaczenia
zanrasowvwane tvDuPress 4Dx3,5 PEAL-PID 14

2 Elastyczna otulina, FLEXOROCK, 18x25 FLEXOROCK 65 ROCKWOOL

z welny Rockwool pokryta
plaszczem ze zbrojon folii

22x20 FLEXOROCK 16

aluminiowej, wyposazona w 28x25 FLEXOROCK 22
zakladke samoprzylepna.

35x20 FLEXOROCK 40
42x20 FLEXOROCK 14

3 Umywalka na postumencie 10

4 Bateria umywa1kowa, sztorcowa, z 10

korkiem automatycznym, chrom.

5 Brodzik natryskowy 10

6 Brodzik do mycia stóp 4

7 Muszla ustepowa z automatem 2

splukujacym

8 Zawór czerpa1ny DN15 2
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JEDNOSTKAPROJEKTOWA

- -
corematic

'WIo... ~

INWESTOR

INWESTYCJA

TYTUL RYSUNKU

SYMBOL OBEKTU

UWAGA:
-kanalizacja:

-instalacje kanalizacji sanitamej wykonac z rur PE i PVC
- przewody w posadzce ukladac na podsypce i z obsypka piaskowa
-po ulozeniu przewodów kanalizacyjnych w posadzce i sprawdzeniu
szczelnosci wykonac obsypke piaskowa; nastepnie odtworzyc
posadzke zwykonaniem warstwy izolacyjnej i przygotowaniem pod
ulozenie plytek podlogowych
-przewody kanalizacyjne w scianach ukladac podtynkowo z
zachowaniem spadków w kierunku punktów odbioru

-instalacja zimnej i cieplej wody oraz cyrkulacji:
-przewody instalacji wykonac z rur wielowarstwowych do instalacji
wodnych, zgodnie z opisem technicznym
-przewody zimnej i cieplej wody oraz cyrkulacji nalezy izolowac
termicznie zgodnie z obowiazujacymi normami
-przewody instalacji zimnej icieplej wody oraz cyrkulacji ukladac
podtynkowo w bruzdach
-przed zamurowaniem bruzd nalezy wykonac próby szczelnosci
zgodnie z obowiazujacymi normami

-wentylacja pomieszczen:
-zgodnie z rysunkiem na wskazanych przewodach wentylacji
grawitacyjnej wywiewnej nalezy zamontowac wentylatory wyciagowe,
które wlaczane beda od swiat/a, zgodnie z rysunkiem branzy
elektrycznej

OPRACOWAL

NR. UPRAWNIENi SPECJALNOSC

5/93/0P.161/93/0p
spec. instal.-inzynieryjna
5/93/9P 161j~3/.0p.
spec. IOsbl.-lnzYl1lerYJna
OPL/0043!POOS!03

. spec. instalacyjna
PO~AT PlNCZOWSKI,UL. ZACISZE5, 28-400 PINCZÓW

IUIE I NAIWlSKO

PROJEKTOWAL Imgr inz. ZygmuntPierzchawka

SPRAWDZIL

mgr inz. ZygmuntPierzchawka

mgr inz. GrzegorzJurowicz

...
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Typy opraw oswietleniowych:

-B1 -ES System P02 258PC 2xT8 58W
- B1 + AW - ES System P02 258PC 2xT8 58W + modul awaryjny
-EX -Beghelli LogicaLG8WSE 1-3P

UWAGA:

- instalacje elektryczna wykonac w calosci pod tynk
-osprzet IP44 montowany pod tynk na wys. 1,5 nad posadzka
- praca opraw awaryjnych EX ciagla

PRZEBUDOWAW~ZtóWSZATNIOWYCHPRZYSALIGIMNASTYCZNEJ
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lUt RYSUNKU SKALA
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PNjZSZj2013 PBW
NR PROJEKlU

PN/13
NR RYSUNKU INRZUIANY

RYS. NR 4
STAOOM

)NOSTKAPROJEKTOWA IMIEI NAZ'MSKO HR.UPRAWNIEi SPECJALNOSC DATA IPODPIS

- - PROJEKTOWAL mgr inz.PiotrCzelny 552/79 06.2013
c)/corematic spec.instal.-elektr.

...... ...., OPRACOWAL mgr inz.PiotrCzelny 552/79 06.2013
spec. instal.-el ektr.

SPRAM)Zlt mgr inz. MaciejZarudzki Ar.VIl-7842/23598 06.2013
spec. instal.-ele tr.
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