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Obiekt budowlany: 
Gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego  
Zakres opracowania:   
REMONT POMIESZCZEŃ DZIAŁU KWESTURY nr 209, 210, 210a  
Adres obiektu:  
Pl. Uniwersytecki 1; 50-137 Wrocław,  działka nr 3/ 1, AM-26, Obręb Stare Miasto  
Kategoria obiektu budowlanego - IX 
INWESTOR:  
Uniwersytet Wrocławski 50-137 Wrocław, pl. Uniwersy tecki 1 
 
PROJEKT  WYKONAWCZY  
 
mię i nazwisko Zakres opracowania Specjalność i nr uprawnień budowlanych Data 

opracowania 
podpis 

Juliusz Modlinger projektant Specjalność architektoniczna do 
projektowania bez ograniczeń  
nr upr. 206/83/WBPP 

27.09.2016  
 
 

Marek Wołyniec sprawdzający Specjalność architektoniczna do 
projektowania bez ograniczeń  
nr upr. 5/85/UW 

27.09.2016  
 
 
 

 
 

KODY CPV 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45432113-9 Kładzenie parkietu 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45410000-4 Tynkowanie 

45442100-8 Roboty malarskie 

39515410-2 Rolety wewnętrzne 

39130000-2 Meble biurowe 

39134000-0 Meble komputerowe 

39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZAMY, 
że niniejszy projekt wykonawczy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
Dokumentacja jest wewnętrznie skoordynowana oraz kompletna z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć. 
Wrocław, 27 wrzesie ń 2016r. 
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SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU  
 

strona tytułowa 1 

spis zawartości projektu budowlanego 2 

Opis do projektu  3 - 5 

 
 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

1. Rzut pomieszczeń_lokalizacja w budynku 1:100 
2.  Rzut Gabinetu Kwestora 1:50 
3.  Gabinet Kwestora_widoki scian 1:50 
4. Rzut Sekretariatu_widoki scian 1:50 
5. Rzut pokoju biurowego_widoki ścian 1:50 
6. Rozmieszczenie osprzętu elektro-logicznego 1:50 
 Wizualizacja sekretariatu- widok z góry  
 Wizualizacja sekretariatu- widok od wejscia  
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I. OPIS DO PROJEKTU  WYKONAWCZEGO  
 
1. Podstawa opracowania 
1.1. Zlecenie nr 7/2016 z dnia 18.05.2016 r. 
1.2. Pełnomocnictwo Inwestora. 
1.3. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 z dnia 2016.03.08) 
1.4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z dnia 2015.09.18) 
1.5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 
kwietnia 2012 r.) 
 
2.  przedmiot inwestycji 
Tematem projektu budowlanego  jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem trzech pomieszczeń 
nr 209,  210, 210a działu Kwestury zlokalizowanych na 2 piętrze Gmachu Głównego Uniwersytetu 
Wrocławskiego polegającym na: 

• Remoncie stolarki drzwiowej  
• Remoncie podłóg drewnianych 
• Remoncie ścian i sufitu, naprawie tynków, okładzinowaniu, malowaniu, 
• wymianie osprzętu elektrycznego (gniazd i oświetlenia) i dostosowaniu ich lokalizacji do 

aranżacji pomieszczenia, schowaniu istn. okablowania pod tynk, 
• Wymianie firanek na żaluzje 
• Wymianie mebli wraz ze zmianą aranżacji sekretariatu. 

 
Roboty podzielono na następujące grupy wg STWiOR 
ST 01  roboty rozbiórkowe 

CPV  45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

• ST 02 Roboty remontowe i renowacyjne 
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45432113-9 Kładzenie parkietu 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45410000-4 Tynkowanie 

45442100-8 Roboty malarskie 

39515410-2 Rolety wewnętrzne 

• ST 03  Wyposażenie 
CPV  39130000-2 Meble biurowe 

39134000-0 Meble komputerowe 

39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni 

 
3. Lokalizacja 
 Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 163 z dnia 15 lutego 1962r. i znajduje się na terenie 
zespołu urbanistycznego Starego Miasta (Zespół Historycznego Centrum) wpisanego do rejestru zabytków pod 
nr A/1580/212 decyzją z dnia 12 maja 1967r. 
Inwestycja nie jest sprzeczna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego północnej części 
obszaru Starego Miasta – Rejon Uniwersytetu Wrocławskiego (Uchwała Nr L/1753/02 RADY MIEJSKIEJ 
WROCŁAWIA z dnia 4 lipca 2002 roku) 
 
4. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry 

techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość, długość, szerokość i 
liczbę kondygnacji 

 

UWAGA ! - będzie realizowane w odrebnym postępowaniu
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Nr pom. Powierzchnia [m2] wys (m) 

209 37,88 4.50 

210 39,28 4.50 

210a 40,45 4.50 

 
117,60  

 
5. FORMA ARCHITEKTONICZNA, SPOSÓB SPEŁNIENIA ART.5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane. 
5.1. Forma architektoniczna  
Przewidziany zakres robót budowlanych nie ingeruje w formę architektoniczną  zabytkowego budynku. 
 
5.2.  Obiekt budowlany, w zakresie opracowania, zaprojektowano spełniając wymagania art. 5 ust.1 
ustawy prawo budowlane: 
 
a) W zakresie nośności i stateczności konstrukcji: 

• Zakres robót budowlanych przewidziany w niniejszej dokumentacji nie będzie mieć wpływu na 
stateczność budynku. 

b) W zakresie bezpieczeństwa pożarowego: 
• Zakres robót remontowych przewidziany w niniejszej dokumentacji nie zmienia warunków 

bezpieczeństwa pożarowego budynku, 

• Materiały użyte muszą posiadać atest co najmniej trudnozapalności, 

§  258. W.T. 1. W strefach pożarowych ZL I, ZL II, ZL III i ZL V stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i 
wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, 
jest zabronione. 

1a. W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności w kurtynach, 
zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się materiały, których właściwości 
określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania 
płomienia przez wyroby włókiennicze nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów: 

1)  ti ≥  4 s; 

2)  ts ≤  30 s; 

3)  t3 =0  nie następuje przepalenie trzeciej nitki; 

4)  nie występują płonące krople. 

ti – najkrótszy czas zapalenia wg PN – EN ISO 6940,  

ts – czas spalania płomieniowego wg PN – EN ISO 6941,  

t3 – czas do przepalenia trzeciej nitki kontrolnej wg PN – EN ISO 6941. 

 
c) higieny, zdrowia i środowiska, 

• materiały użyte do robót nie stanowią zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników; 

• Powstały w wyniku prowadzenia robót budowlanych gruz i materiały odpadowe należy posortować i  
zgromadzić na terenie budowy w przeznaczonych do tego celu pojemnikach np. w kontenerach a 
następnie wywieźć do punktu utylizacji odpadów.  

d) bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów 
Remont zaprojektowano w sposób nie stwarzający niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie 
użytkowania. 
e) Ochrona przed hałasem i drganiami 

Projektowany remont nie powoduje tego typu oddziaływań  
f) oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, 
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• Wymiana osprzętu oświetleniowego na Ledowe, energooszczędne, 
g) zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych a w szczególności; 

• zastosowanie materiałów nadających się do ponownego wykorzystania opatrzonych kodem 
recyklingu, 

• trwałość zastosowanych materiałów 
6. UKŁAD KONSTRUKCYJNY 

Budynek w tradycyjnej konstrukcji murowanej, podłogi drewniane na sklepieniach ceglanych.  
Remont nie ingeruje w konstrukcję budynku. 

7. OPIS PLANOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  
Projekt nie przewiduje robót ziemnych, 
Roboty budowlane rozbiórkowe: 

1. demontaż istniejących drzwi drewnianych oraz ościeży do renowacji 
2. demontaż podłogi panelowej w pokoju biurowym, 
3. demontaż parkietu drewnianego, 
4. demontaż zabudowy stałej w pom. biurowym na czas remontu, 
5. demontaż odbojnic ściennych, 
6. demontaż osprzętu elektrycznego i teletechnicznego, 
7. demontaż nieczynnych instalacji niskoprądowych. 

 
Roboty budowlane remontowe: 

1. przełożenie instalacji elektrycznej pod tynk z dostosowaniem lokalizacji osprzętu do projektowanej 
aranżacji 

2. naprawa tynków na ścianach i sufitach, 
3. ułożenie posadzki z parkiety drewnianego 
4. ułożenie posadzki z płytek ceramicznych w karo, 
5. cyklinowanie i malowanie posadzki drewnianej, 
6. montaż drzwi drewnianych wraz ościeżnicami drewnianymi obejmującymi, 
7. malowanie pomieszczeń farbami dyspersyjnymi zmywalnymi,  
8. montaż zabudowy meblowej stałej wraz z montażem obudowy grzejników, 
9. montaż ścianki przesuwnej aneksu socjalnego, 
10. montaż żaluzji w oknach, 
11. montaż osprzętu elektrycznego wraz z wykonaniem pomiarów, 
12. dostawa i montaż mebli, 

 
8.  Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby 
niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich; 
 
Projektowany zakres robót nie ogranicza dostępu dla osób niepełnosprawnych.  
 
9.  Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające 
użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem  
W pomieszczeniach występują następujące instalacje: 

• instalacja wod-kan, 

• instalacja SWiN, 

• instalacja SAP   

• instalacja elektryczna i teletechniczna,  
 
10.  Charakterystyka energetyczna 

• Nie ulega zmianie 
 
11.  Informacja o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
obiektów budowlanych i ich otoczenia 
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• Realizacja projektu nie stwarza zagrożeń dla środowiska oraz zdrowia ludzi. 
 
12. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
Zakres robót dla przedstawionego zamierzenia budowlanego nie wymaga opracowania planu BIOZ. 
 
13. INFORMACJA DOTYCZĄCA ISTOTNEGO I  NIEISTOTNEGO ODSTĄPIENIA OD PROJEKTU 
BUDOWLANEGO (ART.36A UST.6 PRAWA BUDOWLANEGO) 
 
Nie dopuszcza się zmian bez uzgodnienia z przedstawicielem użytkownika i projektantem. 
 
14. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

• obszar oddziaływania remontu mieści się w całości na działce Inwestora. 
 
 
 

Opracował:  arch. Juliusz Modlinger 
 

 
 
 

 
























