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3. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane  

(tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409), 

 
OŚWIADCZAM, 

że projekt budowlany architektoniczny pn: 

REMONT	POMIESZCZENIA	SALI	EKSPOZYCYJNEJ		

II	PIĘTRA	BUDYNKU	MUZEUM	MIASTA	OSTROWA	WIELKOPOLSKIEGO	

Adres: 

dz. nr: 1, obręb 0075, Miasto Ostrów Wielkopolski 

Rynek 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

BRANŻA:   
Architektura   mgr inż. arch. Patryk Dudek 

Projektant   upr. nr: 07/DSOKK/2014 

 

 

Architektura   mgr inż. arch. Dobromir Marek 

Sprawdzający   upr. nr: WP-OIA/OKK/UpB/30/2010 

 

 

Konstrukcja   mgr inż. Andrzej Stachurski  

Projektant   upr. nr: 7131/12/P/2002 

 

 

Konstrukcja   mgr inż. Paweł Walasz 

Sprawdzający   upr. nr: WKP/0064/POOK/04 

 

 

Instalacje elektryczne  mgr inż. Przemysław Pinuszewski 

Projektant   upr. nr: MAZ/0341/PWOE/13 

 

 

Instalacje elektryczne  mgr inż. Wiesław Jędrzejewski 

Sprawdzający   upr. nr: MAZ/IE/5054/02 

 

Ostrów Wielkopolski, czerwiec 2015r. 
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4. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO – PRAWNE 

  





Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Patryk Dudek

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 07/DSOKK/2014,
jest wpisany na listę członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: WP-1046.

Członek czynny od: 25-10-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 14-01-2015 r.  Poznań.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-03-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

WP-1046-58A2-9CA4-8D4E-DAYF

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.







Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Dobromir Wojciech Marek

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 
WP-OIA/OKK/UpB/30/2010,
jest wpisany na listę członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP 
pod numerem: WP-0795.

Członek czynny od: 01-10-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 20-12-2013 r.  Poznań.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-03-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

WP-0795-D3YE-73AA-5A92-5YF3

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.











Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-02 roku przez:

Pan Paweł Walasz o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0637/04

adres zamieszkania ul. Mikołajczyka 4D/2, 63-400 Ostrów Wielkopolski

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-02-29.

o numerze weryfikacyjnym:

Andrzej Mikołajczak, Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

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

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

WKP-3WZ-PF3-WAJ *
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5. OPIS TECHNICZNY – SYTUACJA 

5.1. Dane ewidencyjne 
Nazwa:   Remont pomieszczenia sali ekspozycyjnej II piętra budynku  

Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego  

Adres:  dz. nr 1, obręb 0075, Miasto Ostrów Wielkopolski 

   Rynek 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski 

Inwestor:  Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 

   Rynek 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski 

5.2. Podstawa opracowania 
− zlecenie i wytyczne Inwestorskie, 

− obowiązujące przepisy i normy, 

− wizja lokalna i inwentaryzacja terenu, 

5.3. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany, uzyskanie pozwolenia 
na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz 
uzyskanie pozwolenia na budowę. 
Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczenia sali ekspozycji II piętra budynku 
Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, zlokalizowanego na działce nr 1, obręb 
0075, Miasto Ostrów Wielkopolski. 
Inwestycja obejmuje swoim zakresem wyłącznie remont pomieszczenia sali ekspozycji, 
mieszczącej się na II piętrze budynku bez zmiany jakichkolwiek parametrów 
istniejącego zagospodarowania terenu. 

5.4. Istniejący stan zagospodarowania działki 
Przedmiotowa działka ma powierzchnię 594,00m2 i jej kształt jest prostokątny. 
Zlokalizowana jest w centrum Rynku, z którego realizowane są wejścia do budynku. 
Działka z każdej ze stron graniczy z działką nr 2 – placem rynkowym. 

5.5. Projektowane zagospodarowanie działki 
Nie dotyczy – istniejący stan zagospodarowania działki nie zmienia się. 

5.6. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania  działki 
Zestawienie powierzchni nie zmienia się i wynosi: 
Powierzchnia działki: 603,16m2 (100%) 
Powierzchnia zabudowy: 603,16m2 (100%) 

5.7. Dane informujące o wpisie do rejestru zabytków i ochronie 
konserwatorskiej 
Działka, na której znajduje się obiekt jest częścią historycznego układu urbanistycznego 
miasta Ostrowa Wielkopolskiego, objętego prawną ochroną konserwatorską na 
podstawie wpisu do rejestru zabytków pod nr 683/A dokonanego prawomocną decyzją 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 07.07.1993r. 
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Obiekt będący przedmiotem opracowania został jednostkowo umieszczony w Rejestrze 
Zabytków pod numerem 342/Wlkp/A z dnia 02.06.2006r. 

5.8. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę 
Działka nie znajduje się na terenach eksploatacji górniczej. 

5.9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 
zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
Nie dotyczy. 

5.10. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki i stopnia skomplikowania 

obiektu budowlanego lub robót budowlanych 
Nie dotyczy. 

5.11. Powierzchnia zabudowy określona zgodnie z zasadami zawartymi w 
Polskiej Normie dotyczącej określania i obliczania wskaźników 
powierzchniowych i kubaturowych 
Powierzchnia zabudowy nie zmienia się i wynosi: 603,16m2 
 
 

Opracowanie: 

Projektant branży architektonicznej 

mgr inż. arch. Patryk Dudek 

upr. nr: 07/DSOKK/2014 
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6. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 

6.1. Dane ewidencyjne 
Nazwa:   Remont pomieszczenia sali ekspozycyjnej II piętra budynku  

Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego  

Adres:  dz. nr 1, obręb 0075, Miasto Ostrów Wielkopolski 

   Rynek 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski 

Inwestor:  Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 

   Rynek 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski 

6.2. Podstawa opracowania 
− zlecenie i wytyczne Inwestorskie, 

− obowiązujące przepisy i normy, 

− wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana, 

− dokumentacja fotograficzna. 

6.3. Cel i zakres opracowania 
Celem opracowania jest przeprowadzenie inwestycji polegającej na remoncie 

pomieszczenia sali ekspozycyjnej znajdującej się na ostatniej kondygnacji (II piętro) 

budynku Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.  

Zakres opracowania zawiera działania wyłącznie w obrębie sali ekspozycyjnej. Bez 

zmian pozostają bryła i elewacje budynku, układ konstrukcyjny, parter i pierwsza 

kondygnacja. Projektowane roboty budowlane dotyczą remontu posadzki, ścian, sufitu, 

montażu oświetlenia, nagłośnienia, elementów ekspozycji, w tym mobilnych ścianek 

wystawienniczych Sali Głównej. Jako roboty towarzyszące planuje się wymianę 

armatury grzewczej oraz stolarki drzwiowej, która nie została wymieniona podczas 

wcześniejszego remontu klatki schodowej budynku. 

Remont w zakresie sufitu Sali i zabezpieczenia go do klasy odporności ogniowej REI 60 

jest ostatnim z elementów, które pozostały do wykonania w ramach przeprowadzonej 

pod koniec 2010r. ekspertyzy technicznej autorstwa doc. dr inż. Roman Żywica, inż. 

Feliks Grzelka, określającej wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa 

pożarowego budynku, dopuszczonej postanowieniem nr 1/11 zd. 31.01.2011r. przez 

Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz w ramach uzyskanego odstępstwa od 

przepisów techniczno-budowlanych, wydanego postanowieniem nr 244/2010 zd. 

24.02.2011r. przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 

Pożarnej, a nie objętego remontem, zgodnie z zakresem opracowania z kwietnia 2011r. 

pt. Przebudowa części pomieszczeń I piętra budynku i klatki schodowej wraz z 

montażem urządzeń klimatyzacji, autorstwa arch. Wiesława Motyla. 

Niniejsze opracowanie swoim zakresem nie ingeruje w zakres wcześniejszej 

dokumentacji projektowej a jest jedynie uzupełnieniem wyłączonego w przywołanej 
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dokumentacji zakresu i spełnieniem wymogów ochrony i bezpieczeństwa p.poż. dla 

sufitu Sali Głównej mieszczącej się na ostatniej kondygnacji budynku. Projekt nie 

ingeruje w istniejący układ konstrukcyjny obiektu. 

6.4. Charakterystyka ogólna budynku 
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na działce nr 1, na Placu Rynkowym w 
ścisłym centrum miasta. Powstanie budynku datuje się na rok 1828. Początkowo był to 
obiekt piętrowy z dziedzińcem i przejazdem w przyziemiu. Budynek kilkukrotnie 
przebudowywany i rozbudowywany. Obecnie trzykondygnacyjny, częściowo 
podpiwniczony, zwieńczony wieżą zegarową wzniesioną w elewacji południowej 
(fasada).  
Rzut budynku założono na planie kwadratu o boku ok. 24m. Główne wejście do 
budynku w fasadzie, od strony południowej, zadaszone balkonem wspartym na 4 
kolumnach. Płaski stropodach ukryty za wysoką ścianą attykową. Elewacje zdobione 
boniami w parterze, obramieniami okiennymi i belkami nadokiennymi, rozrzeźbionym 
gzymsem i zdobioną ścianą attykową. W części środkowej fasady, na osi wieży, duży 
zegar oraz niżej herb miasta. 
Budynek zbudowany w technologii tradycyjnej, murowanej, o mieszanym układzie 
ścian konstrukcyjnych, ze stropami masywnymi. Komunikacja pionowa realizowana 
jedną klatką schodową znajdującą się w południowo-wschodniej części budynku. 
Podczas ostatniej przebudowy budynku został dobudowany dźwig osobowy w części 
południowej budynku. Budynek kryty stropodachem z żelbetowej płyty korytkowej. 

6.5. Stan istniejący budynku 

6.5.1. Istniejące przeznaczenie i program użytkowy 

Budynek użyteczności publicznej, w którego parterze mieści się lokal restauracyjny 
wraz z zapleczem kuchennym i magazynowym oraz kiosk muzealny. Na kondygnacji 
pierwszego piętra funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego oraz biblioteka muzealna. 
Ostatnia kondygnacja to pomieszczenia muzeum – główna sala ekspozycyjna, mniejsze 
pomieszczenia ekspozycyjne, pomieszczenia biurowe i magazynowe. 

6.5.2. Układ funkcjonalny budynku 
Układ funkcjonalny budynku zdeterminowany jest monumentalną klatką schodową, 
mieszczącą się w południowo-wschodnim narożu budynku. Podczas poprzedniego 
remontu połączonego z częściową przebudową budynku wykonano, w holu głównym, 
windę prowadzącą na wyższe kondygnacje. Piętro pierwsze z niezależnym holem, z 
którego następuje rozejście do dalszych pomieszczeń użytkowych. 
Na drugim piętrze brak jednoznacznie wydzielonej komunikacji ogólnej. Funkcjonalnie 
Sala Główna tworzy „dziedziniec” dla przestrzeni całego Muzeum. Prowadzi do niej 
bezpośrednio klatka schodowa oraz winda. Ze Sali natomiast następuje rozejście do 
kolejnych pomieszczeń ekspozycyjnych i biurowych. Pomieszczenia biurowe 
dodatkowo połączone są w układ defiladowy. Dopełnieniem funkcji są pomieszczenia 
higieniczno-sanitarne, dostępne bezpośrednio z przestrzeni klatki schodowej. 
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6.5.3. Łączne zestawienie powierzchni i kubatura istniejącego budynku 

Zestawienia powierzchniowe nie zmieniają się i wynoszą: 

− powierzchnia zabudowy: 603,16m2 

− powierzchnia użytkowa: 1 386,00m2 

− kubatura budynku: ok. 7932,00m3 

− ilość kondygnacji: 3 + częściowe podpiwniczenie 

− wysokość budynku: ok. 17,40m 

6.5.4. Zestawienie powierzchni użytkowych 

Zestawienie powierzchni użytkowych w obrębie II piętra budynku: 

Lp. Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. [m2] 
2.01 Klatka schodowa Marmur 15,16 
2.02 Sala Główna Panele podłogowe 211,56 
2.03 Sala konferencyjna Panele podłogowe 14,85 
2.04 Pomieszczenie gospodarcze Płytki ceramiczne 13,71 
2.05 Winda Płytki ceramiczne 12,34 
2.06 Sala ekspozycyjna Wykładzina PVC 36,56 
2.07 Sala ekspozycyjna Wykładzina PVC 35,91 
2.08 Biuro Parkiet drewniany 25,44 
2.09 Sala ekspozycyjna Panele podłogowe 27,39 
2.10 Biuro Panele podłogowe 15,65 
2.11 Biuro Wykładzina dywanowa 21,54 
2.12 Sekretariat Panele podłogowe 16,00 
2.13 Biuro Panele podłogowe 15,44 
2.14 Przedsionek WC kobiet Płytki ceramiczne 2,42 
2.15 WC kobiet Płytki ceramiczne 4,25 
2.16 Przedsionek WC mężczyzn Płytki ceramiczne 2,42 
2.17 WC mężczyzn Płytki ceramiczne 7,29 

RAZEM: 477,93 
 

W zakres opracowania niniejszym projektem wchodzi wyłącznie Sala Główna. 

6.5.5. Forma architektoniczna 

Forma architektoniczna Sali Głównej (sali ekspozycji) jest prosta, jednoprzestrzenna, 
kubiczna, założona na planie prostokąta.  
Wystrój typowy dla aranżacji wnętrz lat 70-tych, kiedy to wykonano gruntowną 
przebudowę budynku. Uwagę przykuwa kasetonowy, drewniany sufit oraz zaokrąglona 
faseta, maskująca oświetlenie obwodowe. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, bez 
znamion stylu. Na ścianach drewniane płyciny dekoracyjne, pełniące również funkcję 
zabezpieczającą. Grzejniki maskowane poprzez stalowo-drewniane obudowy. Posadzka 
z paneli podłogowych PVC. 

6.5.6. Istniejący układ konstrukcyjny oraz materiały konstrukcyjne 

− układ konstrukcyjny mieszany, tradycyjny, murowany – podłużny i poprzeczny układ 
ścian oraz stropów, 



DS SDS SDS SDS STUDIOTUDIOTUDIOTUDIO    Damian SzulcDamian SzulcDamian SzulcDamian Szulc 

ul. Komuny Paryskiej 15d/6, 

63-400 Ostrów Wielkopolski 

tel.: +48tel.: +48tel.: +48tel.: +48    607607607607    411 866411 866411 866411 866 

eeee----mail: damianszulc@op.pl    mail: damianszulc@op.pl    mail: damianszulc@op.pl    mail: damianszulc@op.pl    www.dsstudio.euwww.dsstudio.euwww.dsstudio.euwww.dsstudio.eu    

    

    

 

REMONT POMIESZCZENIA SALI EKSPOZYCYJNEJ II PIĘTRA BUDYNKU MUZEUM MIASTA OSTROWA WLKP. 

 22 

− strop nad 1 piętrem – masywny, 

− sufit – drewniany, o drewnianej konstrukcji podwieszany do stalowych kratownic, 

− stropodach – żelbetowy, z płyt korytkowych, czterospadowy, 

6.5.7. Elementy i materiały wykończeniowe 

− posadzka wykończona panelami, 

− ściany – tynkowane, nakrapiane w fakturę „ostrego baranka”, malowane, 

− sufit – po obwodzie tynkowany, malowany; część centralna w postaci drewnianych 
kasetonów, lakierowanych, mieszczących oświetlenie punktowe, 

− stolarka okienna – drewniana, 

− stolarka drzwiowa – drewniana, płycinowa, bez znamion stylu 

6.5.8. Inwentaryzacja fotograficzna 

 

 
Fot.1 – Widok Sali Głównej w kierunku sceny 
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Fot.2 – Widok w kierunku części biurowej 

 

 
Fot.3 – Widok w kierunku sal ekspozycyjnych 
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Fot.4 – Widok w kierunku biur 

 

 
Fot.5 – Widok recepcji wejściowej 



DS SDS SDS SDS STUDIOTUDIOTUDIOTUDIO    Damian SzulcDamian SzulcDamian SzulcDamian Szulc 

ul. Komuny Paryskiej 15d/6, 

63-400 Ostrów Wielkopolski 

tel.: +48tel.: +48tel.: +48tel.: +48    607607607607    411 866411 866411 866411 866 

eeee----mail: damianszulc@op.pl    mail: damianszulc@op.pl    mail: damianszulc@op.pl    mail: damianszulc@op.pl    www.dsstudio.euwww.dsstudio.euwww.dsstudio.euwww.dsstudio.eu    

    

    

 

REMONT POMIESZCZENIA SALI EKSPOZYCYJNEJ II PIĘTRA BUDYNKU MUZEUM MIASTA OSTROWA WLKP. 

 25 

 
Fot.6 – Widok sufitu kasetonowego 

 

6.6. Opinia techniczna stanu istniejącego 
Stan techniczny budynku ocenić można jako dobry. Budynek wielokrotnie 
przebudowywany i remontowany, na bieżąco konserwowany i w ciągłym użytkowaniu. 
Brak widocznych spękań i odchyleń ścian, ugięć stropów i zniszczeń innych elementów 
konstrukcyjnych budynku wskazujących na postępujące, nierównomierne osiadanie 
budynku czy też deformację układu konstrukcyjnego. 
Stwierdzony stan techniczny budynku nie stwarza przeciwskazań do przeprowadzenia 
przedmiotowej inwestycji remontu w zakresie objętym dokumentacją projektową. 

6.7. Projektowana forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego 
Forma architektoniczna zewnętrza budynku oraz wnętrza w zakresie parteru i 
pierwszego piętra pozostaje bez zmian. Zmianie ulega wyłącznie forma 
architektoniczna w obrębie Sali Głównej na 2 piętrze. Projektuje się formę 
unowocześnioną, zachowującą jednocześnie formę niższych kondygnacji. Kolorystyka 
zbliżona do kolorystyki pozostałych części budynku. 
Funkcję całego obiektu Ratusza pozostawia się bez zmian. 
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6.8. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy 
statyczne, założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji. 
Niniejszy projekt remontu nie ingeruje w istniejący układ konstrukcyjny obiektu. 
Schematy statyczne poszczególnych elementów budynku pozostają bez zmian. 

6.9. Elementy konstrukcyjne budynku 
Poza zakresem opracowania – bez zmian. 

6.10. Projekt remontu 
Założeniem projektu remontu sali ekspozycyjnej w Muzeum Ostrowa Wielkopolskiego 
jest stworzenie uniwersalnej, neutralnej przestrzeni do wykorzystywania w różnych 
celach. Głównym celem jest funkcja ekspozycyjna, dzięki przewidzianym w projekcie 
elementom ekspozycji można będzie stworzyć mobilną przestrzeń do prezentacji 
różnego rodzaju wystaw czasowych. Dzięki zastosowaniu ścianek ekspozycyjnych z 
możliwością przesuwania po całym obwodzie pomieszczenia można będzie kreować 
różne warianty aranżacji. Dodatkowo w projekcie przewiduje się wyposażenie w nową 
scenę mobilną co pozwoli wykorzystać projektowaną salę do dodatkowych funkcji.  
 
Projektowane roboty budowlane dotyczą remontu w zakresie: 

− posadzek – wymiana paneli podłogowych na posadzkę żywiczną, 

− ścian – wyrównania poprzez szpachlowanie, malowanie, 

− stolarki drzwiowej – wymiany istniejących drzwi drewnianych, 

− sufitu – demontażu istniejącego sufitu, w tym części kasetonowej i wykonaniu sufitu o 
odporności ogniowej REI 60,  

− oświetlenia – montażu membrany oświetleniowej z barrisolu, wymiany fasety 
oświetleniowej, wykonania oświetlenia wystawienniczego, 

− nagłośnienia,  

− instalacji c.o. – wymiany istniejących grzejników typu fawir na płytowe, wraz z 
dopasowaniem instalacji w tym zakresie, 

− elementów ekspozycji takich jak ścianek mobilnych, szyn ekspozycyjnych, 

− elementów towarzyszących – montażu mobilnej sceny, 

6.10.1. Roboty demontażowe, rozbiórkowe i przygotowawcze 

Projektuje się demontaż istniejącej posadzki z paneli podłogowych, łącznie z wszystkimi 
warstwami podkładowymi oraz ewentualnymi warstwami odspajającymi się. Razem z 
posadzkami zdemontować istniejące cokoły przyposadzkowe. 
Nie wymienione podczas poprzedniego remontu drzwi zdemontować łącznie z 
ościeżnicami. Następnie podeprzeć istniejące nadproża i sprawdzić szerokości 
istniejących otworów. Sprawdzić długości i stan istniejących nadproży. Jeśli są zbyt 
krótkie, zdeformowane bądź spękane, należy wykonać podparcie nadproża do połowy, 
wyciąć połowę i osadzić nowe, żelbetowe, prefabrykowane typu „L”, o odpowiedniej 
długości oraz na nowo podeprzeć i zabezpieczyć przed jego przesunięciem. Tak samo 
postępować z pozostałą połową istniejącego nadproża. Dodatkowo zadrutować celem 
uniemożliwienia przesunięcia się elementów podczas zalewania masą betonową. Po 
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zastygnięciu powierzchnię nadproży i okolic oczyścić ze słabo związanych elementów 
szczotką drucianą i wykonać obrzutkę.  
Istniejące płyciny drewniane ścian oraz inne drewniane elementy dekoracyjne ścian a 
także obudowy grzejników, zdemontować. 
Po uprzednim upewnieniu się, że zostało odcięte zasilanie zdemontować oświetlenie a 
następnie fasety, kasetony oraz sufit, wraz z bezpośrednio przylegającą do niego jego 
drewnianą podkonstrukcją. Istniejące urządzenia typu nawiewniki klimatyzacji oraz 
czujki dymowe zabezpieczyć i przygotować do ponownego wbudowania w nowy suit 
podwieszany. 

6.10.2. Posadzka 
W zakres remontu wchodzi wykonanie nowej posadzki epoksydowej – żywicznej, w 
kolorze zbliżonym do RAL 1014, wraz z cokołami przyściennymi.  
Powierzchnię posadzki oczyścić, zagruntować, w razie potrzeby wyrównać i 
wypoziomować zaprawą cienkowarstwową. Umieścić prowadnice dla systemu ścianek 
mobilnych. Wykonać posadzkę żywiczną utrzymując poziom posadzek na klatce 
schodowej i w pomieszczeniu windy. Ewentualne różnice niwelować w przestrzeni 
wykonywanej, nowej posadzki. 

6.10.3. Ściany i tynki 

Ściany po wcześniejszym oczyszczeniu z pyłu i kurzu oraz wyrównaniu należy 
zagruntować emulsją gruntującą. W miejscach wymienianych nadproży uzupełnić 
tynki, dodatkowo zatapiając z zakładem podwójną warstwę siatki wzmacniającej w celu 
wyeliminowania spękań osadzenia nowych nadproży. Tynki wykonać jako 
trójwarstwowe, kat. III, równając do powierzchni istniejących otynkowanych ścian. 
Na przygotowane ściany nałożyć gładź gipsową. Następnie ściany malować farbą 
emulsyjną lateksową przeznaczoną do pomieszczeń silnie eksploatowanych, w kolorze 
zbliżonym do RAL 1013, dobrze kryjącą, min. 2 warstwy. 

6.10.4. Stolarka drzwiowa 

W projekcie zakłada się wymianę 8 drzwi na nowe, o podziale i kolorystyce 
dopasowanej do drzwi istniejących, wykonanych podczas poprzedniego remontu. 
Drzwi przylgowe, zdobione listwami i kasetonami, okleinowane fornirem dębowym, 
wykończone lakierem bezbarwnym, półmatowym. Lakier ochronny, zapobiegający 
przed ciemnieniem drewna oraz odporny na żółknięcie. Okucia mosiężne, z zamkiem 
patentowym. Klamka typu Klamex KL-54 lub zbliżona. 
Wymiary zgodnie z częścią rysunkową opracowania. Skrzydło drzwiowe i okucia nie 
mogą, po otwarciu, zawężać minimalnej szerokości drogi przejścia wynoszącej 90cm i 
wysokości co najmniej 200cm. 

6.10.5. Sufit i stropodach 

W celu wykonania przepony pożarowej REI60 projektuje się wykonanie sufitu 
podwieszonego do istniejącej drewnianej podkonstrukcji w technologii lekkiej z płyt 
GKF na stelażu stalowym systemowym kratowym. 
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Roboty rozpocząć od natryskowego nałożenia preparatu zabezpieczającego istniejącą 
podkonstrukcję drewnianą do stopnia nierozprzestrzeniania ognia, np. Kromos B-796 
lub Fobos M-2R lub równoważnych.  
Do zabezpieczonej podkonstrukcji drewnianej kręcić stelaż pod podwójne opłytowanie 
GKF 15mm, w systemie np. Rigips Fire-Line lub równoważnym.  
Stelaż przygotować z uwzględnieniem wszystkich elementów rozmieszczanych na 
suficie (szyny ścianek mobilnych, szyny oświetleniowe, głośniki, monitoring) wraz z 
istniejącymi nawiewnikami klimatyzacji, bez zmiany ich lokalizacji. Lokalizację czujek 
dymowych skorygować poza obrys sufitu z barrisolu.  
Opłytowanie należy wykonać również nad powierzchnią barrisolu tak, by sufit tworzył 
jednolitą przeponę pomiędzy częścią użytkową a przestrzenią nad sufitem a pod 
żelbetowym stropodachem. Kręcić płyty dopiero w momencie zatwierdzenia lokalizacji 
wszystkich urządzeń i przebiegów instalacji po sprawdzeniu ewentualnych kolizji. 
Łączenia płyt i miejsca mocowań zaszpachlować, zagruntować i malować farbami 
emulsyjnymi w kolorze białym. 
Uwaga! Całość wykonać jako rozwiązanie systemowe, z uwzględnieniem wszystkich 
detali połączeń ze ścianami i obudowami urządzeń, w celu spełnienia wymagania 
klasy odporności REI 60. 

6.10.6. Oświetlenie 

W centralnej, wyższej części sufitu projektuje się sufit napinany z barrisolu, od 
wewnątrz podświetlany na całej swojej powierzchni listwami świetlnymi typu led. 
Na obwodzie Sali projektuje się wymianę istniejącej fasety na nową w postaci gzymsu, 
nad którym umieszczone będzie oświetlenie liniowe listwami oświetleniowymi led w 
ciepłej barwie widma światła. 
Na obwodzie centralnej części sufitu, oraz w odległości około 80 cm od ścian projektuje 
się ekspozycyjne oświetlenie szynowe. 

6.10.7. Nagłośnienie i monitoring 
W suficie projektuje się zamontowanie systemu nagłośnienia i monitoringu. Lokalizacja 
zgodnie z częścią graficzną projektu. Szczegółowe opracowanie stosowanych 
rozwiązań, w tym przebieg instalacji zawarty w opracowaniu branży instalacji 
elektrycznych. 

6.10.8. C.O. 

W zakres remontu wchodzi wymiana istniejących grzejników typu fawir na nowe 
grzejniki płytowe wraz z adaptacją istniejącej instalacji c.o. do nowych średnic i 
rozstawu podejść do grzejników. Nie zmienia się lokalizacji grzejników. 

6.10.9. Ekspozycja 

Na ścianach bocznych projektuje się systemy ekspozycyjne montowane na szynach 
ściennych przeznaczonych do prezentowania obrazów i pozostałej ekspozycji płaskiej. 

6.10.10. Ekspozycja – ścianki mobilne 

Na przestrzeni ekspozycji projektuje się ściany mobilne o wysokości 2,2 m wydzielająca 
przestrzeń komunikacji od wyjścia z windy do lady z możliwością dowolnego 
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aranżowania ścianek w przestrzeni dzięki zastosowaniu prowadnic na całym obwodzie 
Sali. 
Ściany modułowe o szerokości 100cm, o ramie nośnej stalowej lub aluminiowej, 
wykończone aluminiowymi listwami krawędziowymi oraz z uszczelkami 
magnetycznymi łączącymi moduły pomiędzy sobą. Dodatkowo ściany mobilne 
wyposażone w system ekspozycji dla obrazów i grafik. 

6.10.11. Blendy okienne 

Okna w pomieszczeniu zostaną wyposażone w blendy okienne z możliwością zwijania. 
Blendy wyciemniające, maksymalnie zakrywające otwór okienny, w kolorze ścian RAL 
1013. 

6.10.12. Zestawienie poszczególnych elementów 

 

L.P 
ELEMENT 
WYPOSAŻENIA OPIS ELEMENTU opis/zdjęcie elementu 

ILOŚĆ 
SZT. 

1  

PODŁOGA ŻYWICZNA 

 
oczyszczenie podłoża do czystego betonu i 
naprawa ubytków większych od 1-2 mm 
malowanie szczotką gruntem wzmacniającym 
wylanie cementowej masy samopoziomującej w 
grubości 15-30 mm.  Na podłodze zamontować 
prowadnice do systemu ścian mobilnych zgodnie z 
rysunkiem części graficznej opracowania.  
Posadzki wylewane grubowarstwowe epoksydowa 
o grubości 2-4mm w kolorze zbliżonym do RAL 
1014 
  

220 m2 

2  

ŚCIANY I SUFITY 

 
Ściany szpachlowane i malowane na kolor zbliżony 
do RAL 1013, sufity oraz elementy drewniane 
dekoracyjne malowane na kolor biały.  

 

430 m2 
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3  

GRZEJNIKI 
 
Wymiana istniejących grzejników na takie same 
lub podobne jak na niższych kondygnacjach, w 
kolorze RAL 1013. Grzejniki smukłe, z drugim 
rzędem elementów grzejnych, z podejściem 
bocznym. Głowice termostatyczne w kolorze 
zbliżonym do mosiężnego. 

 

9 

4  

GŁOŚNIKI SUFITOWE 
 
Głośnik sufitowy dwudrożny średnica ok.  8"  
moc znamionowa 24W/100V 94dB SPL 1W/1m 
pasmo przenoszenia 40Hz-20kHz, kolor biały. 

 

12 

5  

WZMACNIACZ DO SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA 
 
Moc wyjściowa RMS 60 W 
Napięcie wyjściowe linii radiowęzłowej 100 V 
Pasmo przenoszenia 10Hz - 40kHz 
Zniekształcenia THD < 0.5% 
Zabezpieczenia Termiczne, DC na wyjściu 
Chłodzenie Wentylatory ze zmienna prędkością 
obrotu 
Złącza XLR/gniazdo Jack(6,3mm)/RCA 
Trzy tryby pracy: Jedna strefa stereofoniczna, dwie 
strefy monofoniczne z powiązaną regulacją 
głośności, dwie strefy monofoniczne z 
indywidualną regulacją głośności 
Wymiary ok. 88 x 430 x 320mm 
Waga ok. 8,2 kg 
 

 

1 

6  

ŹRÓDŁO DŹWIĘKU DO SYSTEMU 
NAGŁOŚNIENIA 
 
Pamięć: 256 MB 
Technologia pamięci: DRAM 
 (SD), (SDHC) ,  (SDXC) 
Formaty audio:  
MP2  
MP3  
AAC  
WAV  
AC3 
 

 

1 



DS SDS SDS SDS STUDIOTUDIOTUDIOTUDIO    Damian SzulcDamian SzulcDamian SzulcDamian Szulc 

ul. Komuny Paryskiej 15d/6, 

63-400 Ostrów Wielkopolski 

tel.: +48tel.: +48tel.: +48tel.: +48    607607607607    411 866411 866411 866411 866 

eeee----mail: damianszulc@op.pl    mail: damianszulc@op.pl    mail: damianszulc@op.pl    mail: damianszulc@op.pl    www.dsstudio.euwww.dsstudio.euwww.dsstudio.euwww.dsstudio.eu    

    

    

 

REMONT POMIESZCZENIA SALI EKSPOZYCYJNEJ II PIĘTRA BUDYNKU MUZEUM MIASTA OSTROWA WLKP. 

 31 

7 E1 

SYSTEM SZYNOWY DLA EKSPOZYCJI OBRAZÓW  
 
wielofunkcyjny system zawieszeń. 
Długość szyny 150 cm, kolor biały.   
Długość cięgien: 150 cm.  
Do każdej szyny po 2 cięgna mocujące o nośności 
do 15 kg. 

 

12 

8 E2 

OŚWIETLENIE EKSPOZYCYJNE SZYNOWE:   
 
Zasilanie wejściowe: 230V 
Źródło światła: QPAR16 230V GU10 
Moc max.: 1x50W 

 

40 

9 E2 
SZYNY OŚWIETLENIA EKSPOZYCJI: 
 
szyny 1m długości, aluminiowe lub stal 
nierdzewna malowana proszkowo, kolor biały mat 

 89 

10 E3 

SYSTEM MONITORINGU – KAMERA 
KOPUŁKOWA: 
 
Rozdzielczość 1920x1080px 
Kompresja H.264 
Zasilanie PoE 
Standardy ONVIF, RTSP, 
Czułość 0,07 kolor, 0,1 B/W 
IR LED, Obudowa IP67, Wandaloodporność IK10, 

 

4 

11  

MONITOR Z KOMPUTEREM I 
OPROGRAMOWANIEM DO SYSTEMU 
MONITORINGU: 
 
zestaw komputerowy: monitor, klawiatura, 
myszka, komputera z podstawowym 
oprogramowaniem systemu operacyjnego , 
pakietem biurowym oraz systemem sterowania 
monitoringiem. 
 

 1 
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12 E4 

SUFIT PODWIESZANY Z BARRISOLU Z 
OŚWIETLENIEM LED 
 
Płaszczyzna barrisolu w kolorze białym mocowana 
do sufitu na stelażu aluminiowym. Wymiary: 
604X1167cm. Powierzchnia podzielona na odcinki 
o szerokości 200 cm, ostatni odcinek o szerokości 
167cm. W ostatnim odcinku powierzchni 
napinanego sufitu umieszczony fragment z 
możliwością demontażu w celu rewizji. Fragment 
demontowany o wymiarach 50 x 167 cm. 

 

70,5m2 

13 E5 

SYSTEM ŚCIAN MOBILNYCH WYDZIELAJĄCYCH 
KOMUNIKACJĘ 
 
konstrukcja aluminiowa obustronnie oklejona 
płytą MDF w białym laminacie. RAL 9003 
w górnej krawędzi umieszczony profil aluminiowy 
służący do mocowania zawiesi. Każda ścianka 
wyposażona w 4 cięgna do mocowania obrazów z 
możliwością regulacji wysokości. 
Wymiary ścianki 100xh220cm, gr. około 5 cm 
Długość wzmocnień wystających ze ścianki: 
140cm, średnica ok. 2 cm, wzmocnienia wykonane 
ze stali/aluminium malowane proszkowo na kolor 
biały RAL 9003 
Moduły umieszczone w torze jezdnym 
instalowanym w płaszczyźnie sufitu i podłogi. 
 
W skład modułu wchodzą: 
aluminiowo-stalowa rama nośna, 
aluminiowe listwy krawędziowe, łączące pomiędzy 
sobą moduły uszczelką magnetyczną, 
mechanizm rozpierający, 
poziome listwy rozpierające sufit-podłoga,  
wypełnienie materiałem dźwiękochłonnym, 
Waga modułu nie powinna przekraczać 25 kg/m2 

W dolnej części modułu umieszczona blokada 
uniemożliwiająca niepożądane przesuwanie 
modułu. 

 

 

7 

14 E5 

SZYNY NA OBWODZIE POMIESZCZENIA DO 
SYSTEMU ŚCIAN MOBILNYCH 
 
System prowadnic przymocowane do podłogi i 
sufitu. Wykonany z aluminium lub stali malowanej 
proszkowo. Na poziomie podłogi prowadnice 
należy zamontować w taki sposób, żeby były 
zlicowane z poziomem podłogi. Górna szyna 
zakotwiona do elementów nośnych sufitu. 

 44mb 

15 E8 

BLENDY OKIENNE 
 
Wyciemniające blendy okienne z możliwością 
podnoszenia. Wymiary: 135 X H155 CM 
Blendy w kolorze zbliżonym do RAL 1013. 
Blenda wyciemniające w formie rolety w kasecie. 
Kolor kasety RAL 1013. Kasety mocowane na 
zewnątrz wnęki okiennej. 
 

 4 
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16 E10 

FASETA NA OBWODZIE SALI Z OŚWIETLENIEM 
LED 
Listwy ledowe oświetlające wraz z zasilaniem. 
Zasilanie: 230V 
Moc Max. (W): 4,8W 

 

60 

17 D1 WYMIANA DRZWI 
Drzwi o podziale i kolorystyce dopasowanej do 
nowych drzwi istniejących. 

 8 

 

6.11. Sposób zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych 
Bez zmian - budynek w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych.  
Komunikacja pionowa realizowana za pomocą dźwigu osobowego. Szerokość drzwi 
umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. 
Na parterze, dostępne z przestrzeni holu,  WC dla niepełnosprawnych z zachowaniem 
niezbędnej przestrzeni manewrowej. 
Dostęp do budynku z poziomu otaczającego terenu, bez barier architektonicznych. 

6.12. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano – 
instalacyjnego zapewniające użytkowanie obiektu zgodnie z 
przeznaczeniem 

6.12.1. Sieci zewnętrzne 

Bez zmian – poza zakresem opracowania. 

6.12.2. Instalacje wewnętrzne 

Budynek jest wyposażony w instalacje: 

− sanitarne – wodociągową, kanalizacji sanitarnej, wentylacji grawitacyjnej i 
mechanicznej, klimatyzacji, centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej; 

− elektryczne – oświetlenia, zasilania, instalacji teletechnicznych, p.poż i sap. 

6.13. Charakterystyka energetyczna budynku 
Bez zmian. 

6.14. Dane techniczne obiektu charakteryzujące jego wpływ na środowisko oraz 
na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

6.14.1. Oświetlenie 

Budynek został zaprojektowany zgodnie z wymogami minimalnego doświetlenia 
światłem naturalnym pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Oświetlenie 
sztuczne pomieszczeń o widmie zbliżonym do światła naturalnego. 
Obiekt zasilany będzie z istniejącego przyłącza do sieci elektroenergetycznej. 
Szczegóły w opracowaniu branży elektrycznej. 
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6.14.2. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość i sposób odprowadzenia ścieków 

Bez zmian. 

6.14.3. Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych 
Bez zmian. 

6.14.4. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 

Bez zmian. 

6.14.5. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań i promieniowania 

Bez zmian. 

6.14.6. Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 
wody powierzchniowe i podziemne 

Bez zmian. 

6.15. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem 
technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, odnawialnych źródeł 
energii 
Bez zmian – budynek podłączony do cieplika miejskiego. 

6.16. Zmiany dopuszczone przez projektanta 
Po uprzednim uzgodnieniu z projektantem dopuszcza się wprowadzenie zmian nie 

ujętych w art. 36a. ust.5 Prawa Budowlanego: 

Za nieistotne zmiany, niewymagające zmiany pozwolenia na budowę uważane będą: 

− technologia materiałowa dla remontowanych elementów budynku, przy zastosowaniu 
materiałów budowlanych o nie gorszych parametrach technicznych, wynikających z 
technologii wybranych producentów, 

− technologia materiałowa stolarki drzwiowej bez zmian jej charakteru, podziałów oraz 
projektowanej faktury okleiny i kolorystyki, 

− drobne korekty lokalizacji elementów wyposażenia. 

6.17. Bezpieczeństwo i ochrona p.pożarowa 

6.17.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji 
Wszystkie główne parametry budynku pozostają bez zmian: 

− powierzchnia zabudowy: 603,16m2 

− powierzchnia użytkowa: 1 386,00m2 

− kubatura: ok. 7 932,00m3 

− liczba kondygnacji nadziemnych: 3 

− liczba kondygnacji podziemnych: 1 

− dł./szer./wys. max: 24,57m / 24,55m / 17,40m 

− grupa wysokościowa: budynek średniowysoki (SW) 
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6.17.2. Odległość od obiektów sąsiadujących 

Bez zmian – budynek w centrum placu rynkowego, wolnostojący. Dookoła zabudowa 
pierzejowa budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi z częściami usługowymi. 
Odległość minimalna budynku od najbliższej pierzei ok. 38,0m. 
Wejście główne zlokalizowane w elewacji południowo-zachodniej. Dostęp do budynku 
z wszystkich czterech stron. 

6.17.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych 

Bez zmian – w budynku występują wyłącznie elementy wyposażenia wnętrza z 
materiałów co najmniej trudnozapalnych, nie ulegających samozapaleniu i nie 
tworzących stężeń wybuchowych. 
Drewnianą konstrukcję sufitu Sali ekspozycyjnej należy zabezpieczyć środkami 
ochronnymi metodą natryskową do stopnia nierozprzestrzeniającego ognia. 

6.17.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 
Bez zmian – obiekt w całości zaliczony do kategorii ZL zagrożenia ludzi. 

6.17.5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i 
w poszczególnych pomieszczeniach 

Bez zmian – budynek zakwalifikowany do kategorii ZL I oraz ZLIII.  
W budynku łącznie przebywać może do 380 osób – 130 na parterze, 140 na I piętrze i 
110 na II piętrze. 
Pomieszczeniami kwalifikowanymi do ZL I są: 

− na parterze – sale restauracyjne, do 110 osób, 

− na I piętrze – sala konferencyjna, do 80 osób, 

− na II piętrze – sala ekspozycyjna, do 100 osób. 
 

W związku z remontem Sali ekspozycyjnej na II piętrze nie przewiduje się zwiększenia 

ilości osób przebywających na tej kondygnacji. 

6.17.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 
Bez zmian – w budynku brak jest pomieszczeń zagrożonych wybuchem. Nie występują 
materiały mogące stworzyć zagrożenie wybuchowe. 

6.17.7. Podział obiektu na strefy pożarowe 
Bez zmian – budynek w całości zaliczony do jednej strefy pożarowej o łącznej 
powierzchni 1 366,00m2 (Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynku 
średniowysokiego (SW) zaliczanego do kategorii ZL I i ZL III zagrożenia ludzi wynosi 
5000m2). Wydzielenie kondygnacji piwnicznej drzwiami o odporności ogniowej EI 30, 
zlokalizowane na poziomie parteru. Klatka schodowa wydzielona pożarowo na każdej 
kondygnacji drzwiami EI 60 z samozamykaczami. 

6.17.8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i 
stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

Bez zmian – budynek średniowysoki ZL III z pomieszczeniami ZL I  zaliczany jest do klasy 
B odporności pożarowej: 
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− główna konstrukcja nośna: R 120 

− konstrukcja dachu: R 30 

− strop: REI 60 

− ściany zewnętrzne: EI 60 

− ściany wewnętrzne: EI 30 

− przekrycie dachu: RE 30 
Wszystkie budowlane elementy budynku nierozprzestrzeniające ognia (NRO). 

6.17.9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) 
oraz przeszkodowe 

Bez zmian. Parametry dróg ewakuacyjnych: 

− maksymalna ilość osób na kondygnacji lub w pomieszczeniu:  140 

− ilość kierunków ewakuacji: 1 (min. 1) 

− szerokość dróg ewakuacyjnych: 1,85m (min. 1,40m) 

− wysokość dróg ewakuacyjnych: 3,40-3,82m (min. 2,20m) 

− szerokość drzwi z pomieszczeń: 0,9m (min. 0,9m) 

− szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej: 1,67m, jedno skrzydło 0,9m (min 1,20m) 

− szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku: 1,9m (0,9m) 

− długość dojścia ewakuacyjnego: 26,0m (30,0m) 

− długość przejścia ewakuacyjnego: 33,0m (40,m) 

− klasa odporności obudowy dróg ewakuacyjnych:  ściany EI60, strop REI 60 (min. EI 60) 
Projektuje się wymianę 8 szt. drzwi II piętra, prowadzących z przestrzeni Sali Głównej 

do bocznych pomieszczeń ekspozycyjnych i biurowych. Drzwi o wymiarach w świetle 

0,9m x 2,0m, zgodnie z oznaczeniem w części graficznej projektu. 

Bez zmian ewakuacja pomieszczenia Sali Głównej bez zapewnienia dwóch wyjść z 
pomieszczenia (pomieszczenie z przeznaczeniem dla maksymalnie 100 osób plus 10 
osób w pomieszczeniach towarzyszących) jednym wyjściem ewakuacyjnym o 
szerokości 1,26m, przy jednym skrzydle 0,9m, bezpośrednio na klatkę schodową – 
przedmiot odstępstwa zatwierdzony postanowieniem Wielkopolskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nr 244/2010 z dnia 24.02.2011r. 
Ewakuacja z I i II piętra odbywa się jedną klatką schodową przy najmniejszej szerokości 
biegu 185cm. 
Oświetlenie awaryjne wykonane zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w 
tym zakresie. Oświetlenie przeszkodowe nie wymagane. 
Pomieszczenia i drogi ewakuacyjne oznakowane zgodnie z obowiązującymi normami 
znakami fluorescencyjnymi, według PN-92/N-01256/02. 

6.17.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w 
szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, 
odgromowej 

Bez zmian – obiekt chroniony jest instalacją odgromową, oraz wyposażony jest w 
przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 
Przejścia instalacji przez granice stref pożarowych wymagają uszczelnień do klasy EI 
odporności ogniowej tych elementów. Ponadto wszelkie instalacje o średnicy powyżej 
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0,04 m przechodzące przez elementy o odporności ogniowej nie mniejszej od EI 60 lub 
REI 60 a nie będących elementami oddzielenia ppoż. również wymagają uszczelnień do 
klasy EI tych elementów. Instalacja elektryczna awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
oraz sterująca i zasilająca elementy oddymiania klatki schodowej i systemu sygnalizacji 
pożaru przewidziana w klasie PH 90 odporności ogniowej. 

6.17.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie 

Bez zmian – budynek wyposażony w hydranty wewnętrzne ø25, po 1 hydrancie na 
kondygnacji I piętra i II piętra o długości węża półsztywnego 30 m, oraz 3 hydranty na 
kondygnacji parteru. Hydranty usytuowano na każdej kondygnacji – przy klatce 
schodowej oraz na drogach komunikacji ogólnej. 

6.17.12. Wyposażenie w gaśnice 

Bez zmian – Obiekt wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy wg normatywu 
przewidującego jedną jednostkę masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w 
gaśnicach na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej ZL. 
Gaśnice należy rozmieszczać na każdej kondygnacji, w miejscach łatwo dostępnych i 
widocznych, z uwzględnieniem, że: 

− odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do 
najbliższej gaśnicy nie większa niż 30,0 m; 

− dostęp do gaśnic o szerokości min. 1,0 m.  

6.17.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 
Bez zmian – zapewnione zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru w 
postaci 2 hydrantów zewnętrznych o wydajności po 10 dm3/s każdy. Hydranty w 
odległości do 75 m od budynku jeden i drugi w odległości do 150 m od budynku. 

6.17.14. Drogi pożarowe 
Bez zmian – dojazd pożarowy do budynku zapewniony jest z istniejącego pasa 
drogowego z możliwością przejazdu jednostek straży pożarnych wokół budynku bez 
konieczności zawracania. 

6.18. Uwagi końcowe 
− w razie wątpliwości dotyczących rozwiązań materiałowych lub konstrukcyjnych i/lub 

pojawienia się nieprzewidzianych projektem okoliczności należy każdorazowo 
skontaktować się z jednostką projektową, 

− wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do 
stosowania w budownictwie, 

− wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie a w przypadku wystąpienia 
różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując 
zasady zawarte w projekcie, 

− teren budowy powinien być przygotowany przez wydzielenie, uporządkowanie i 
zabezpieczenie pod względem BHP i p.poż. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy 
wykonywaniu robót na budowie muszą być przeszkoleni i znać przepisy BHP i p.poż. 

− wszystkie roboty muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z 
zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych. 
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Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych stosować zgodnie z 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych-Montażowych i 
podobnymi uregulowaniami branżowymi, 

− wykonawca zobowiązany jest zapoznać się na miejscu ze stanem istniejącym budynku 
w tym z bezpośrednim otoczeniem remontowanego pomieszczenia, przewidując 
trudności techniczne, organizacyjne oraz logistyczne związane z realizacją 
przedmiotowej inwestycji, 

− ewentualne przytoczone nazwy oraz fotografie projektowanych elementów użyto jako 
przykładowe celem lepszego zobrazowania ich parametrów technicznych. Dopuszcza 
się zastosowanie materiałów, wyposażenia o nie gorszych parametrach technicznych i 
użytkowych. 

 
 
Opracowanie:  

Projektant branży architektonicznej Projektant branży konstrukcyjnej: 

mgr inż. arch. Patryk Dudek mgr inż. Andrzej Stachurski  

upr. nr: 07/DSOKK/2014  upr. nr: 7131/12/P/2002 

  



DS SDS SDS SDS STUDIOTUDIOTUDIOTUDIO    Damian SzulcDamian SzulcDamian SzulcDamian Szulc 

ul. Komuny Paryskiej 15d/6, 

63-400 Ostrów Wielkopolski 

tel.: +48tel.: +48tel.: +48tel.: +48    607607607607    411 866411 866411 866411 866 

eeee----mail: damianszulc@op.pl    mail: damianszulc@op.pl    mail: damianszulc@op.pl    mail: damianszulc@op.pl    www.dsstudio.euwww.dsstudio.euwww.dsstudio.euwww.dsstudio.eu    

    

    

 

REMONT POMIESZCZENIA SALI EKSPOZYCYJNEJ II PIĘTRA BUDYNKU MUZEUM MIASTA OSTROWA WLKP. 

 39 

7. Informacja do Planu BiOZ 

Plan BIOZ powinien zostać sporządzony przez kierownika budowy lub innego 
wykonawcę w oparciu o dane zawarte w Dz.U. Nr 151 poz.1256 z dnia 17 września 
2002r. 
 
STRONA TYTUŁOWA: 

Jednostka projektowa: 

DS STUDIO Damian Szulc, ul. Komuny Paryskiej 15d/6, 63-400 Ostrów Wielkopolski 
 

Nazwa: 

REMONT	POMIESZCZENIA	SALI	EKSPOZYCYJNEJ		
II	PIĘTRA	BUDYNKU	MUZEUM	MIASTA	OSTROWA	WIELKOPOLSKIEGO	

Nazwa zadania inwestycyjnego: 

MODERNIZACJA	SALI	GŁÓWNEJ	MUZEUM	MIASTA	OSTROWA	
WIELKOPOLSKIEGO	

Adres: 

dz. nr: 1, obręb 0075, Miasto Ostrów Wielkopolski; Rynek 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski 

Inwestor: 

Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego; Rynek 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski 

 
BRANŻA:   
Architektura   mgr inż. arch. Patryk Dudek 
Projektant   upr. nr: 07/DSOKK/2014 
 
Architektura   mgr inż. arch. Dobromir Marek 
Sprawdzający   upr. nr: WP-OIA/OKK/UpB/30/2010 
 
Konstrukcja   mgr inż. Andrzej Stachurski  
Projektant   upr. nr: 7131/12/P/2002 
 
Konstrukcja   mgr inż. Paweł Walasz 
Sprawdzający   upr. nr: WKP/0064/POOK/04 
 
Instalacje elektryczne  mgr inż. Przemysław Pinuszewski 
Projektant   upr. nr: MAZ/0341/PWOE/13 
 
Instalacje elektryczne  mgr inż. Wiesław Jędrzejewski 
Sprawdzający   upr. nr: MAZ/IE/5054/02 
 

Ostrów Wielkopolski, czerwiec 2015r. 
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Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 19 marca 2003) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

7.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 
Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczenia sali ekspozycyjnej II piętra 
budynku Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. 

7.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Teren działki jest aktualnie zabudowany istniejącym obiektem Ratusza Miejskiego 
mieszczącego Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. 

7.3. Kolejność wykonywania robót budowlanych 
a) Urządzenie placu budowy z budową tymczasowych obiektów potrzebnych na czas 

prowadzenia prac budowlanych 
b) Odłączenie II kondygnacji budynku od przyłączy, w szczególności przyłącza 

elektrycznego 
c) Rozbiórka elementów budynku, przeznaczonych do rozbiórki i demontażu 
d) Wyznaczenie remontu wewnątrz budynku 
e) Wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy 
f) Realizacja remontu: 

− wymiana nadproży, 

− konstrukcja nośna sufitu podwieszanego, 

− roboty instalacyjne – instalacje elektryczne, niskoprądowe, 

− przygotowanie posadzki, ewentualna niwelacja poziomów, 

− instalacje i wymiana grzejników c.o. 

− szpachlowanie ścian, 

− podkonstrukcja pod sufit napinany, 

− konstrukcja dla ścianek mobilnych, 

− opłytowanie sufitu, 

− posadzka żywiczna, 

− stolarka drzwiowa, 

− malowanie sufitu i ścian, 

− roboty montażowe oświetlenia i sufitu napinanego, 

− montaż wyposażenia ekspozycyjnego. 
g) Demontaż przyłączy infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. 

7.4. Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
− istniejące i czynne instalacje elektryczne, 

− praca na wysokości – montaż konstrukcji sufitu i obudowy, 

− praca na rusztowaniach – jak wyżej, 

− obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych, 
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7.5. Przewidywana skala, rodzaj, miejsce i czas wystąpienia zagrożeń 
− porażenie prądem w przypadku czynnych kabli elektrycznych, 

− porażenie prądem w przypadku używania niesprawnych narzędzi, maszyn i urządzeń 
zasilających energią elektryczną, 

− zawalenie, przemieszczenie elementów podlegających rozbiórce, 

− przebywanie i praca w pobliżu sprzętu zmechanizowanego, 

− przygniecenie pracowników przy prowadzeniu rozładunków materiałów i urządzeń 
budowlanych, 

− ryzyko upadku z wysokości ponad 3,0m podczas montażu konstrukcji i obudowy 
sufitu, 

− prace przy montażu i wykańczaniu elementów budynku, prowadzone przy użyciu 
rusztowań. 

7.6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy każdorazowo (w zależności od 
stanowiska roboczego) przeprowadzić instruktaż dotyczący technologii robót oraz 
zasad związanych z przestrzeganiem przepisów BHP oraz ppoż., jak również zasad 
sztuki budowlanej. Powyższy fakt należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy. 
Ponadto pracownicy powinni zostać wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej tj. kaski 
ochronne, rękawice, szelki i linki bezpieczeństwa. Kierownik robót powinien stworzyć 
możliwość bezpiecznego wykonywania pracy poprzez ustawienie rusztowań, barier 
ochronnych, pomostów. Należy ogrodzić plac składowy materiałów budowlanych i plac 
budowy. Kierownik jest zobowiązany także poinformować pracowników o ryzyku 
zawodowym przy wykonywaniu prac na danym stanowisku oraz zasadach ochrony 
przed zagrożeniami. 

7.7. Wskazanie sposobu realizacji budowy zapobiegającemu 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych 
Zgodnie z art. 21a ust. 1 Prawa budowlanego – kierownik budowy zobowiązany jest 
przed rozpoczęciem budowy sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i 
warunki prowadzenia robót budowlanych. 

a) Zagospodarowanie placu budowy: 

− teren budowy lub robót powinien być zabezpieczony w sposób widoczny i 
jednoznaczny, 

− na placu budowy powinno być wyznaczone miejsce do składowania materiałów, 

− materiały chemiczne, szkodliwe dla zdrowia należy przechowywać w szczelnych 
opakowaniach, 

− urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami, 

− prace związane z podłączaniem i naprawą urządzeń elektrycznych powinny być 
wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, 



DS SDS SDS SDS STUDIOTUDIOTUDIOTUDIO    Damian SzulcDamian SzulcDamian SzulcDamian Szulc 

ul. Komuny Paryskiej 15d/6, 

63-400 Ostrów Wielkopolski 

tel.: +48tel.: +48tel.: +48tel.: +48    607607607607    411 866411 866411 866411 866 

eeee----mail: damianszulc@op.pl    mail: damianszulc@op.pl    mail: damianszulc@op.pl    mail: damianszulc@op.pl    www.dsstudio.euwww.dsstudio.euwww.dsstudio.euwww.dsstudio.eu    

    

    

 

REMONT POMIESZCZENIA SALI EKSPOZYCYJNEJ II PIĘTRA BUDYNKU MUZEUM MIASTA OSTROWA WLKP. 

 42 

− skrzynka rozdzielcza prądu do zasilania urządzeń mechanicznych na placu budowy 
powinna być zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych. 

b) Roboty montażowe: 

− stanowisko robocze należy stale utrzymać w czystości i porządku, 

− roboty wykonywać przy użyciu dźwigów przystosowanych do skali prowadzonych 
robót, 

− materiały na stanowisku roboczym, należy układać tak, aby zapewnić pracownikom 
pełną swobodę ruchów, 

− wykonywanie robót z drabin przystawnych jest zabronione, 

− poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdować się zawsze co najmniej 
0,3m poniżej prowadzonych robót. 

− ręczne podawanie w pionie materiałów np. desek jest dozwolone do wysokości 3m, 

− przy rozbiórce rusztowania należy podjąć środki zabezpieczające przed możliwością 
zawalenia się jego elementów, 

− o kolejności rozbiórki poszczególnych elementów rusztowania decyduje majster lub 
kierownik robót, 

− elementy z rozbiórki powinny być bezpośrednio usunięte na wyznaczone stanowisko. 
c) Pierwsza pomoc: 

− na budowie powinna znajdować się przenośna apteczka, 

− na budowie powinien być wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierający adresy 
i numery telefonów: najbliższych punktów lekarskich, straży pożarnej oraz posterunku 
policji. 

7.8. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
Przed przystąpieniem pracowników do realizacji poszczególnych robót, należy 
zapoznać pracowników z zagrożeniami mogącymi wystąpić w ich miejscu pracy oraz 
przeszkolić pod względem BHP. 
Przy wykonywaniu poszczególnych robót pracownicy powinni być zapoznani z 
przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych, Dz. 
U. nr.47 poz.401. 

7.9. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu 
− wszelkie roboty budowlano–montażowe prowadzić z zachowaniem warunków 

technicznych wykonywania robót budowlano–montażowych, przepisów i zasad bhp 
oraz ppoż.  

− teren w miejscu budowy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych poprzez jego 
ogrodzenie oraz wywieszenie tablic ostrzegawczych.  

− wszelkie roboty prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. 

− pracownicy wykonujący roboty budowlano–montażowe powinni posiadać 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w wykonywaniu tego typu robót, powinni 
posiadać aktualne badania lekarskie oraz odpowiednie przeszkolenie z dziedziny bhp i 
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ppoż. w tracie prowadzenia robót pracownicy muszą być zaopatrzeni w odzież 
ochronną i roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej. 

− na terenie inwestycji umieścić tablice ostrzegawcze, 

− podczas prac na wysokościach ponad 5m należy stosować zabezpieczenia – kaski 
ochronne, pasy, linki zabezpieczające, 

− teren pracy dźwigu oznaczyć i zabezpieczyć poprzez określenie strefy taśmą 
ostrzegawczą. 

7.10. Przechowywanie dokumentów BHP 
Cała dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń technicznych muszą być przechowywane przez kierownika 
budowy w jego biurze. Część dokumentów, w tym dziennik kontroli BHP, po 
zakończonej budowie, zostaje przekazana do działu BHP, gdzie podlega archiwizacji. 

 
 

Opracowanie: 

Projektant branży architektoniczne 

mgr inż. arch. Patryk Dudek  

upr. nr: 07/DSOKK/2014 
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8. CZĘŚĆ GRAFICZNA OPRACOWANIA 

 

SPIS RYSUNKÓW: 

A1. RZUT SALI EKSPOZYCYJNEJ – INWENTARYZACJA SKALA 1:100 
A2. PRZEKRÓJ SALI EKSPOZYCYJNEJ – INWENTARYZACJA SKALA 1:100 
A3. RZUT SALI EKSPOZYCYJNEJ SKALA 1:100 
A4. RZUT PODŁOGI SALI EKSPOZYCYJNEJ SKALA 1:100 
A5. RZUT SUFITU SALI EKSPOZYCYJNEJ SKALA 1:100 
A6. PRZEKROJE SALI EKSPOZYCYJNEJ SKALA 1:100 
A7. WIZUALIZACJE 1 - 
 
  
















	A0 - architektura i konstrukcja - opis techniczny
	rys. A1 - inwentaryzacja
	rys. A2 - inwentaryzacja przekrój
	rys. A3 - rzut sali ekspozycyjnej
	rys. A4 - rzut podłogi
	rys. A5 - rzut sufitu
	rys. A6 - przekroje
	rys. A7 - wizualizacje



