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Gdańsk, 23.05.2022 r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 

2021 r. poz 1351 z późn. zm.) oświadczamy, że projekt architektoniczno-budowlany 

przebudowy balkonów w Domu Pomocy Społecznej MORS w Stegnie przy ul. Morskiej 

11 został sporządzony w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

 

PROJEKTANT:      SPRAWDZAJĄCY: 

 

arch. Tadeusz Rostkowski       arch. Piotr Zysk  

upr. nr GT-NB-63/105/76    upr. nr PO/KK/424/2011    

w specjalności architektonicznej   w specjalności architektonicznej  
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy balkonów w DPS MORS w Stegnie 

 

1. Podstawa opracowania 

o Zlecenie Zamawiającego. 

o Opis przedmiotu zamówienia. 

o Uzgodnienia z UŜytkownikiem i Zamawiającym. 

o Wizja lokalna wraz z inwentaryzacją przedmiotowych balkonów. 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

(tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065 z późniejszymi zmianami). 

o Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późniejszymi zmianami). 

o Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z późniejszymi zmianami). 

o Obowiązujące normy i przepisy związane z tematem opracowania. 

 
2. Przedmiot i cel opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy balkonów w budynku 
Domu Pomocy Społecznej MORS w Stegnie, ul. Morska 11 w zakresie: 
- parter, blok „B” i „C” strona zachodnia budynku, 
- parter, blok „B” strona wschodnia budynku. 
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dz. nr ew. 100/19 obręb nr 0015, jedn. ew. 221004_2 

 
3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego: 
Kategoria XI – budynek opieki społecznej i socjalnej – dom pomocy społecznej. 
 
4. Sposób uŜytkowania oraz program uŜytkowy obiektu budowlanego: 
Budynek uŜytkowany jest jako dom pomocy społecznej z pokojami mieszkalnymi dla pensjonariuszy, 
węzłem Ŝywienia dla pensjonariuszy (stołówka, kuchnia z zapleczem kuchennym), blokiem 
rehabilitacyjnym przeznaczonym dla pensjonariuszy oraz świetlicą i kaplicą dla pensjonariuszy, a takŜe 
zapleczem biurowym na potrzeby obsługi administracyjnej domu pomocy społecznej. 
4.1. Program uŜytkowy: budynek podzielony jest na 3 bloki: 
4.1.1. Blok „A”: część administracyjna z kaplicą, świetlicą oraz węzłem Ŝywienia. Część o 2 
kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczona. 
- piwnica: pomieszczenia gospodarcze, kotłownia, pomieszczenia zaplecza kuchni 
- parter: główny hall wejściowy, pomieszczenia stołówki z kuchnią i pomieszczeniami gospodarczymi 
oraz kaplica 
- piętro: foyer, świetlica, zaplecze biurowe. 
4.1.2. Blok „B”: część mieszkalna z częścią rehabilitacyjną. Część o 3 kondygnacjach nadziemnych, 
podpiwniczona: 
- piwnica: pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia rehabilitacyjne dla pensjonariuszy, 
- parter, piętro I, piętro II: pokoje mieszkalne z węzłami sanitarnymi dla pensjonariuszy. 
4.1.3. Blok „C”: część mieszkalna z częścią rehabilitacyjną. Część o 3 kondygnacjach nadziemnych, 
podpiwniczona: 
- piwnica: pomieszczenia rehabilitacyjne dla pensjonariuszy, 
- parter, piętro I, piętro II: pokoje mieszkalne z węzłami sanitarnymi dla pensjonariuszy. 
Pomiędzy blikiem „B” i „C” zlokalizowana jest winda. 
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5. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego: 
Obiekt zbudowany jest równolegle do ulicy Morskiej z trzech prostopadłościennych brył wzajemnie 
przenikających się swoimi przeciwległymi końcami. Bloki „C” (wysunięty na południe) i „B” (centralny) 
są równoległe względem siebie, natomiast najbardziej wysunięty na północ blok „A” jest lekko 
przekrzywiony ku stronie zachodniej. Główne wejście zlokalizowane jest od strony zachodniej w 
południowej części bryły „A”. Na „przestrzał”, po drugiej stronie budynku, od strony ulicy Morskiej, 
znajduje się drugie wejście do budynku. Przy obu wejściach zlokalizowane są podjazdy dla osób 
niepełnosprawnych. Pozostałe wejścia do budynku zlokalizowane są w częściach szczytowych kaŜdej z 
brył składających się na całość. Bryła „A” jest obiektem o dwóch kondygnacjach nadziemnych, bryły 
„B” i „C” są częściami o trzech kondygnacjach nadziemnych. Całość jest podpiwniczona. Elewacje 
budynku są ocieplone styropianem i wykończone tynkiem cienkowarstwowym malowanym na 
delikatny kolor kremowy (część „A”) i pastelowy kolor zielony (części „B” i „C”). Cokoły w kolorze 
brązowym. Obróbki blacharskie brązowe. Podsufitki balkonów malowane na biało. 
Balkony będące przedmiotem niniejszego opracowania są wykonane z płyt Ŝelbetowych o wysięgu ok 
120 cm od brył głównych budynku, zaopatrzone w balustrady wykonane z profili i prętów stalowych o 
wysokości ~100 cm malowanych na kolor szary. Pochwyt drewniany w kolorze brązowym. 
 
6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego: 
6.1. Kubatura:    20 292,00 m³ 
6.2. Zestawienie powierzchni: 
- powierzchnia zabudowy:    1 839,56 m² 
- powierzchnia uŜytkowa:    5 369,14 m² 
 
6.3.1. Wysokość:    11,60 m 
6.3.2. Długość:  100,74 m 
6.3.3. Szerokość:    50,36 m 
 
6.4. Liczba kondygnacji: 
- Część „A”: 2 kondygnacje nadziemne + piwnica 
- Część „B”: 3 kondygnacje nadziemne + piwnica 
- Część „C”: 3 kondygnacje nadziemne + piwnica 
 
6.5. NajbliŜsza zabudowa od budynku DPS MORS znajduje się w odległości 38,0 m  
 
7. Liczba lokali uŜytkowych: 
Cały budynek domu pomocy społecznej stanowi 1 lokal uŜytkowy na który składają się: 
- pokoje mieszkalne w węzłami sanitarnymi dla pensjonariuszy domu, 
- węzeł Ŝywienia dla pensjonariuszy, 
- pomieszczenia rehabilitacyjne, 
- kaplica, 
- świetlica, 
- pomieszczenia biurowe zaplecza administracyjnego, 
- pomieszczenia gospodarcze, 
- kotłownia. 
 
8. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne: 
Budynek jest budynkiem dostosowanym dla osób niepełnosprawnych: 
- komunikacja z poziomu terenu na poziom parteru odbywa się przez dwa podjazdy dla osób 
niepełnosprawnych zlokalizowane przy wejściach głównych, 
- przy schodach wewnętrznych w poziomie I piętra pomiędzy blokami A i B zainstalowana jest platforma 
dla osób niepełnosprawnych, 
- w obiekcie znajdują się toalety przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, 
- budynek wyposaŜony jest w windę przystosowaną do uŜytkowania przez osoby niepełnosprawne.  
 
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 
środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie: 
Inwestycję zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi. Zakres i charakter inwestycji nie niesie 
zagroŜeń dla środowiska i zdrowia uŜytkowników ani stanu obiektów sąsiednich. 
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UciąŜliwość inwestycji mieści się w granicy terenu objętego opracowaniem. 
9.1. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzenia ścieków oraz wód 
opadowych: 
Projektowana inwestycja nie zmienia zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu 
odprowadzenia ścieków. 
Odprowadzenie wód opadowych bez zmian – do istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej w 
granicach działki nr ew. 100/19 oraz bezpośrednio na grunt i zagospodarowane w obrębie działki nr 
ew. 100/19. 
9.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, 
ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się: 
Projektowana inwestycja nie będzie generowała Ŝadnych zanieczyszczeń gazowych.  
9.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów: 
Odpady w formie papieru, opakowań z tworzyw sztucznych, metali, szkła, odpadów mokrych będą 
segregowane i magazynowane, jak do tej pory, w szczelnych pojemnikach w zadaszonym miejscu 
gromadzenia odpadów i wywoŜone przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo. 
Projektowana inwestycja nie zwiększy masy przewidywanych odpadów komunalnych. 
9.4. Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a takŜe promieniowania, w szczególności 
jonizującego, pola elektro- magnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów 
tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się: 
Dopuszczalny poziom hałasu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 01 października 
2012 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z dnia 8.10.2012 r. poz. 1109) 
dla terenu projektowanej inwestycji nie zostanie przekroczony. 
Nie występuje emisja drgań, promieniowania ani pola magnetycznego i innych zakłóceń. 
9.5. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne: 
Projektowana inwestycja nie będzie miała wpływu na istniejącą zieleń, powierzchnię ziemi, glebę, 
wody powierzchniowe i podziemne. 
Przyjęte w projekcie rozwiązania spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w 
przepisach techniczno-budowlanych. 
 
10. Informacje o zasadniczych elementach wyposaŜenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających 
uŜytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem: 
Budynek wyposaŜony jest w następujące instalacje: 
- wody zimnej – zasilana z gminnej sieci wodociągowej, 
- instalacji hydrantowej, 
- wody ciepłej – podgrzanie wody z kotłowni wbudowanej na biomasę, 
- c.o. zasilanej z kotłowni wbudowanej na biomasę, 
- kanalizacji sanitarnej – odprowadzenie ścieków do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, 
- energii elektrycznej gniazd wtykowych oraz oświetlenia zasilana z gminnej sieci elektrycznej, 
- zasilania urządzeń technologicznych zasilana z gminnej sieci elektrycznej, 
- wentylacji mechanicznej, 
- instalację okablowania strukturalnego, 
- instalację CCTV, 
- instalację sygnalizacji poŜaru, 
- instalację oświetlenia awaryjnego, 
- instalację oddymiania klatek schodowych, 
- instalację kanalizacji deszczowej, 
- instalację odgromową. 
Budynek wyposaŜony jest w dźwig osobowy przystosowany do uŜytkowania przez osoby 
niepełnosprawne. 
Rozwiązania zasadniczych elementów wyposaŜenia budowlano-instalacyjnego nie ulegają zmianie. 
 
11.  Warunki ochrony przeciwpoŜarowej 
W roku 2013 wykonana została ekspertyza dotycząca rozwiązań zastępczych dla budynku Domu 
Pomocy Społecznej w Stegnie w zakresie rozwiązań zamiennych dla warunków technicznych w związku 
z realizacją zaleceń decyzji Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 6 
października 2009 znak PR-5581/116-5/02/09. Ekspertyza ma na celu wskazanie rozwiązań 
zapewniających niepogorszenie warunków bezpieczeństwa poŜarowego obiektu przy zastosowaniu 
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rozwiązań zamiennych w zakresie technicznym oraz organizacyjnym budynku.  
Dnia 20 maja 2014 roku zostało wydana przez Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 
StraŜy PoŜarnej w Gdańsku postanowienie (pismo nr WZ.5595.69.5.2014.AL) wyraŜające zgodę na 
zastosowanie rozwiązań zastępczych zaproponowanych w ekspertyzie. 
Wskazania te zostały uwzględnione podczas prowadzonych prac budowlanych i zrealizowane, w 
związku z czym aktualnie obiekt spełnia wymagania dotyczące ochrony poŜarowej zgodnie ze 
zrealizowanymi zapisami powyŜszego postanowienia 
 
Charakterystyka poŜarowa obiektu: 
11.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji. 
Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne, w tym najniŜsza częściowo zagłębiona w ziemi. 
Powierzchnia uŜytkowa budynku wynosi około 5300 m². Wysokość budynku wynosi 11,67 m licząc do 
górnej warstwy stropodachu budynku (budynek niski – N). 
11.2. Odległość od obiektów sąsiadujących. 
Rozpatrywany budynek zlokalizowany jest w odległości ponad 8 m od innych budynków. 
11.3. Parametry poŜarowe występujących substancji palnych. 
Występujące substancje palne to wyposaŜenie budynku. 
11.4. Przewidywana gęstość obciąŜenia ogniowego. 
Obiekt kwalifikowany do kategorii zagroŜenia ludzi. Gęstości obciąŜenia ogniowego nie 
oblicza się. 
11.5. Kategoria zagroŜenia ludzi, przewidywana liczba osób na kaŜdej kondygnacji i w 
pomieszczeniach, w których przebywać mogą jednocześnie większe grupy ludzi. 
Budynek kwalifikuje się do kategorii zagroŜenia ludzi ZL II. Przewiduje się przebywanie w budynku 
jednocześnie do 200 osób starszych oraz personelu. 
11.6. Ocena zagroŜenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 
W budynku nie przewiduje się występowania zagroŜenia wybuchem. 
11.7. Podział obiektu na strefy poŜarowe. 
Zrealizowane zgodnie z ekspertyzą i postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Gdańsku (pismo nr WZ.5595.69.5.2014.AL) 
11.8. Klasa odporności poŜarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania 
ognia przez elementy budowlane. 
Klasa odporności poŜarowej budynku – „B” (wg § 212 ust.2 i 3; Dz. U. Nr 75/2002): 
- klasa głównej konstrukcji (ściany, słupy, podciągi i ramy) – R 120, 
- klasa stropów między kondygnacjami zakwalifikowanymi do ZL – REI 60, 
- klasa ścian wewnętrznych - EI 30, 
- klasa ścian zewnętrznych – EI 60, 
- klasa konstrukcji nośnej dachu – R 30, 
- klasa przekrycia dachu – RE 30. 
Elementy budowlane nośne spełniają wymagania w zakresie klasy odporności poŜarowej „B”. Elementy 
budowlane nie rozprzestrzeniające ognia. 
11.9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe. 
Zrealizowane zgodnie z ekspertyzą i postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Gdańsku (pismo nr WZ.5595.69.5.2014.AL). 
11.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpoŜarowego instalacji uŜytkowych, a w szczególności: 
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostępu. 
Zrealizowane zgodnie z ekspertyzą i postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Gdańsku (pismo nr WZ.5595.69.5.2014.AL). 
11.11. Dobór urządzeń przeciwpoŜarowych w obiekcie: stałych urządzeń gaśniczych, systemu 
sygnalizacji poŜarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej 
przeciwpoŜarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, 
o ile to moŜliwe z podanie informacji o ci sprawności technicznej. 
Budynek wymaga wyposaŜenia w urządzenia przeciwpoŜarowe: 
− system sygnalizacji poŜaru z monitoringiem do straŜy poŜarnej, 
− instalacja oświetlenia awaryjnego, 
− hydranty wewnętrzne 25 z węŜem półsztywnym, 
− przeciwpoŜarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem 
obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas poŜaru, 
− oddymianie ewakuacyjnych klatek schodowych. 
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PowyŜsze wymogi zrealizowane zgodnie z ekspertyzą i postanowieniem Pomorskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Gdańsku (pismo nr WZ.5595.69.5.2014.AL). 
11.12. WyposaŜenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy. 
Budynek wyposaŜony w gaśnice do gaszenia poŜarów grupy ABC. Gaśnice rozmieszczone są w 
budynku zgodnie z wymogami tj. 2 kg na kaŜde 100 m² powierzchni budynku. 
11.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia poŜaru. 
Wymagane zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia poŜaru wynosi 20 dm3/s, z co najmniej 
dwóch hydrantów zewnętrznych. NajbliŜszy hydrant powinien znajduje się w odległości do 75 m od 
budynku, a następny nie dalej jak 150 m. 
PowyŜsze wymaganie jest spełnione: 
- dwa hydranty zlokalizowane na skrzyŜowaniu ulicy Morskiej oraz Lipowej. 
- hydrant zlokalizowany na terenie działki nr 100/19 przy północno-wschodnim naroŜniku budynku. 
11.14. Drogi poŜarowe. 
Budynek wymaga drogi poŜarowej. Droga powinna przebiegać wzdłuŜ dłuŜszego boku w odległości 5 
do 15 m od budynku. Długość dojścia od drogi do budynku nie powinna przekraczać 50 m po dojściu o 
szerokości 1,5 m. Droga poŜarowa powinna mieć moŜliwość przejazdu bez konieczności zawracania lub 
mieć plac manewrowy 20x20 m umoŜliwiający zawracanie lub inny układ miejsca do zawracania np. w 
kształcie litery „T”. 
Niniejsza droga poŜarowa wewnętrzna spełnia powyŜsze wymagania 
 
Projektowana inwestycja, w zakresie wszystkich opracowywanych branŜ, nie będzie miała wpływu na 
warunki ochrony przeciwpoŜarowej budynku, nie ingeruje w istniejące elementy i instalacje ochrony 
przeciwpoŜarowej, nie zmienia układu i funkcji pomieszczeń (warunków ewakuacji itp.) – projekt nie 
podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpoŜarowych. 
 

 
12. Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczej. 
Nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia 
 
13.  Zasięg obszaru ograniczonego uŜytkowania. 
Nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia 
 
14. Dane dotyczące ochrony konserwatorskiej. 
Budynek nie jest wpisany do rejestru ani gminnej ewidencji zabytków ani nie znajduje się na obszarze 
objętym ochroną konserwatorską.  
 
15.  Informacje o obszarze oddziaływania obiektu. 
15.1. Określenia obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o następujące przepisy prawa: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późniejszymi 
zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065 z 
późniejszymi zmianami). 
15.2. Zasięg obszaru oddziaływania obiektu nie ulega zmianie wskutek robót budowlanych objętych 
niniejszym projektem, obecnie mieści się on w całości na działce, na której stoi budynek (dz. nr ew. 
100/19). Obszar oddziaływania inwestycji takŜe ogranicza się do terenu (działki), na którym stoi 
budynek. 
Projektowane roboty nie wpłyną na wystąpienie ograniczeń lub utrudnień w zagospodarowaniu terenu 
wyŜej wymienionej działki. 

 

16. Opis projektowanych prac przebudowy balkonów 
Projektuje się przebudowę balkonów w budynku Domu Pomocy Społecznej MORS w Stegnie, ul. Morska 
11 w zakresie: 
- parter, blok „B” i „C” strona zachodnia budynku, 
- parter, blok „B” strona wschodnia budynku. 
Projektuje się wykonanie prac izolacyjnych płyt balkonowych z wykorzystaniem powszechnego 
rozwiązania systemowego. 
Dopuszcza się zmianę systemu na inny równowaŜny o nie gorszych parametrach.  
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Wszystkie zmiany materiałowe wymagają zgody Autora Projektu, Inwestora oraz Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego (jeŜeli zostanie ustanowiony). 
16.1. Zakres projektowanych robót budowlanych 
- Ogrodzenie terenu budowy, rozwinięcie zaplecza budowy. 
- Zabezpieczenie okien przed uszkodzeniem na czas prowadzenia robót folią. 
- Prace rozbiórkowe. 
- Przebudowa balkonów. 
- DemontaŜ i utylizacja istniejących balustrad oraz obróbek blacharskich. 
- Rozbiórka istniejących warstw balkonowych (warstwy wykończeniowe, szlichta, itp). 
- Reprofilację płyt balkonowych z odtworzeniem nawierzchni z płytek gresowych. 
- MontaŜ nowych balustrad systemowych. 
16.2. Wykonanie balustrad 
Zakłada się wykonanie nowych balustrad  systemowych z profili ze stali nierdzewnej zamkniętych, 
wypełnionych szkłem bezpiecznym mocowanych w płycie balkonu kotwami chemicznymi i śrubami. 
System balustrad do samodzielnego montaŜu pozwala uniknąć konieczności spawania, cięcia oraz 
innych specjalistycznych prac. 
Wymagana jest akceptacja Inwestora oraz Autora Projektu dotycząca proponowanego przez  
Wykonawcę systemu balustrad , przed dokonaniem zamówienia. Przewiduje się wykonanie pochwytów 
balustrad z rur okrągłych opartych na słupkach. 
Balustrady balkonowe o wysokości 110 cm.  
System balustrad i schemat mocowania balustrad szczegółowo opisano w projekcie technicznym – PT. 
16.3. Wymagania BHP. 
Zespoły robocze powinny być przeszkolone w zakresie stosowania przyjętych technologii naprawy płyt 
balkonowych. Pracownicy powinni posiadać stosowne badania lekarskie. Z uwagi na wymaganą 
dokładność prac zaleca się, aby zespoły robocze były przeszkolone zarówno teoretycznie jak i 
praktycznie w zakresie robót przewidzianych projektem. 
Wszystkie prace wykonywane powinny być pod nadzorem osób posiadających odpowiednie 
uprawnienia budowlane. 
Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisów zawartych w: Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47 poz. 401) 
 
17. Uwagi końcowe 
Prace budowlane muszą być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe pod nadzorem osób o odpowiednich uprawnieniach zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
Wszystkie materiały uŜyte do budowy muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie, 
posiadać stosowne atesty, znaki bezpieczeństwa oraz być zgodne z obowiązującymi normami. 
Dla wszystkich produktów referencyjnych, przywołanych w projekcie, dopuszcza się zastosowanie 
materiału równowaŜnego. Wykorzystanie zamienników powinno zostać kaŜdorazowo uzgodnione z 
Inwestorem i Projektantem. 
 
 
 
 

                          Opracowanie: 
 

          arch. Tadeusz Rostkowski 
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KLAUZULA RÓWNOWAśNOŚCI 

 

Opis przedmiotu zamówienia zawarty w niniejszej dokumentacji projektowej, został skonstruowany 

poprzez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności oraz Polskich Norm. Zgodnie 

z art. 101 ust. 6 ustawy Pzp, wykonawca składający ofertę na podstawie niniejszej dokumentacji moŜe 

powołać się na zgodność oferowanych świadczeń ze stosownymi normami, jeŜeli dotyczą one 

wymagań w zakresie wydajności lub funkcjonalności określonych w projekcie oraz przez 

zamawiającego. W takiej sytuacji, wykonawca wykazuje, Ŝe obiekt budowlany, dostawa lub usługa, 

spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez zamawiającego. 

 
 

Zastosowanie rozwiązań równowaŜnych naleŜy zasygnalizować w ofercie, niezaleŜnie od tego, czy 

zamawiający Ŝąda przedłoŜenia przez wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równowaŜne, jest zobowiązany wykazać, Ŝe oferowane 

przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. Dopuszcza się w kaŜdym 

przypadku uŜycie materiału równowaŜnego pod względem istotnych (głównych) parametrów 

technicznych i uŜytkowych, przy zachowaniu co najmniej tego samego poziomu jakości, trwałości oraz 

kompatybilności z pozostałymi materiałami uŜytymi przy realizacji zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 

 

 

SPIS RYSUNKÓW: 
 
 

1. Plan sytuacyjny          P1 

2. Rzut parteru – zakres prac związanych z przebudową balkonów   A-01 

3. System naprawy konstrukcji płyty balkonowej      D-1 

4. Detal krawędzi okapu balkonu nieocieplonego z montaŜem balustrad  D-2 

5. Przykłady balustrad systemowych ze stali nierdzewnej wypełnionej 

 szkłem bezpiecznym         D-3 

 












