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1. Cel i zakres opracowania

Tematem  opracowania  jest  projekt  modernizacji  pomieszczeń  sanitarnych  wraz  z 

adaptacją  istniejących  toalet  z  dostosowaniem dla  potrzeb  osób  niepełnosprawnych. 

Obejmując pomieszczenia łazienek parteru, I piętra i II piętra.

Pomieszczenia sanitarne będące przedmiotem opracowania  znajduję się w budynku 4 
kondygnacyjnym na trzech kondygnacjach, parter, I piętro, II piętro. Położenie i układ 
poszczególnych pomieszczeń pokazane zostały na rysunkach. Na parterze i  I piętrze 
układ pomieszczenia nie ulega zmianie, na II pietrze pom. łazienki zlokalizowane jest w 
obecnym pom. technicznym, a  pom. obecnej łazienki wykorzystane będzie dla potrzeb 
technicznych.

 2. Charakterystyka zastosowanych rozwiązań

Założeniem  projektowym  jest  dostosowanie  projektowanych  pomieszczeń  sanitarnych 
ogólnodostępnych  do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych.  W  ramach  remontu  zostaną 
wymienione istniejące piony wod-  kan na nowe,  zmodernizowana zostanie wentylacja – 
zainstalowane będą wentylatory wspomagające istniejącą wentylację.
Remontowi podlegać będzie instalacja zimnej i ciepłej wody w zakresie  łazienek parteru, 
piętra i II piętra.
Wymiana istniejących okładzin ściennych i posadzkowych na nowe.

W projekcie przewiduje się następujący zakres prac projektowych:• Demontaż istniejących murowanych ścianek działowych w kabinach, wykucie istn. 
drzwi wraz z poszerzeniem nadproża,  skucie glazury w zakresie niezbędnym  dla 
położenia nowych rur instalacji  wody zimnej i ciepłej.• Demontaż i montaż pionów istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej• Usunięcie istniejącej posadzki , po usunięciu starej warstwy posadzki i  dokonaniu 
oceny stanu technicznego istniejących warstw należy przyjąć rozwiązanie najmniej 
inwazyjne  celem  zapewnienia  optymalnego  rozwiązania  ułożenia  nowych  płytek 
gresowych• Wykonanie izolacji przeciw wodnej pod płytki  podłogowe• Zmiany w układzie pomieszczeń zgodnie z wymogami sanitarnymi.• Wykonanie nowych instalacji wod kan co, i c.w.u • Wykonanie  nowych  instalacji  elektrycznych  w  przedmiotowych  pomieszczeniach 
podlegających remontowi• Wykonanie  obudowy  istniejących  instalacji  poprzez  wykonanie  osłonowych 
wyrównujących ścianek z płyt GKBI na konstr. stalowej systemowej. • Obłożenie ścian płytką gresową ścienną  • Montaż systemowych kabin wc w systemie zabudowy Sanipol HPL lub równorzędne 
wykonane z  laminatów wysokociśnieniowych HPL• Montaż  armatury  sanitarnej  oraz  armatury  z  dostosowaniem  dla  osób 
niepełnosprawnych, oraz montaż  pochwytów dla osób niepełnosprawnych• Montaż oświetlenia sufitowego i ściennego , montaż instalacji przyzywowej dla toalet 
osób niepełnosprawnych • Malowanie farbą krzemianową • Montaż  nowych   ościeży   drzwi,  projektuje  się  drzwi  płycinowe  firma  DANA lub 
równorzędne,  drzwi  medyczne  pokryte  laminatem  HPL  0.8  mm  ościeżnica 
drewniana. 
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3. Demontaż i rozbiórka

Pracami  demontażowymi  powinna  kierować  osoba  do  tego  uprawniona.  Roboty 
budowlano-remontowe należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót” i sztuką budowlaną. Z uwagi na ciągłość użytkowania pomieszczeń i nie 
zmieniające  się  obciążenia  użytkowe  odkrywki  posadzek  stropów  przeprowadzić  w 
trakcie  remontu   oceniając  stan  techniczny  i  stopień  zużycia.  W  razie  wątpliwości 
skonsultować z projektantem.

4. Ściany istniejące wewnętrzne w budynku

Istniejące ściany  wewnętrzne murowane w technologii tradycyjnej. Brak widocznych 
wewnętrznych  uszkodzeń  konstrukcji  w  budynku.  Zakres  prac  remontowych  nie 
zmienia obciążenia użytkowego istniejących ścian i stropów.

         5. Ściany wewnętrzne projektowane

Zaprojektowany układ ścianek we wnętrzu nie narusza istniejący konstrukcji budynku. 
Ściany w pomieszczeniach wilgotnych wykonać  z   płyty GKBI.  Wewnątrz  wszystkich 
ścian w technologii  GKBI należy wypełnić  wełną  mineralną  45kg/m³ oraz zastosować 
podkładki akustyczne rozdzielające przegrody poziome od konstrukcji ścian (np. z filcu). 
Ściany z płyt gipsowo-kartonowych należy zaszpachlować, używając na stykach taśmy 
spoinowej  i  masy  szpachlowej.  Krawędzie  narożne  płyt  należy  zabezpieczyć 
aluminiowymi narożnikami. Należy zastosować wzmocnienie profili konstrukcyjnych pod 
montaż pochwytów dla osób niepełnosprawnych przez zastosowanie grubszych profili 
systemowych  lub  ich  zagęszczenie.  Wykończoną  powierzchnię  należy  pomalować 
minimum  dwa  razy  wg  specyfikacji  kolorystycznej  inwestora  po  konsultacji  z 
projektantem.  Zaleca się kolor jasny (biel jaśminowa.)

           6. Sufity i obudowy GK

Sufity podwieszane na stelażu systemowym system RIGIPS lub podobny. Sufit  z płyt 
GKBI  należy  montować  na  ustalonej  na  rysunkach  wysokości.  W  sufitach 
podwieszanych montowane oświetlenie oraz  deflektory wentylacyjne. Minimalna wys. 
pomieszczeń w świetle  po montażu sufitu 250 cm. 

7. Stropy 
Istniejące stropy w stanie  technicznym wizualnym dostatecznym,  po wykonaniu  prac 
rozbiórkowych   warstw  posadzki  należy  określić  możliwość  i  rodzaj  posadzki  po 
konsultacji z projektantem.  Nie przewiduje się wykonania nowego stropu.

8 .Prace  murarsko tynkarskie

Prace murarsko tynkarskie w zakresie  demontażu i poszerzenia istniejących otworów 
drzwiowych celem montażu nowych ościeżnic.

9. Stolarka i ślusarka drzwiowa

W ramach remontu przewiduje się wymianę istniejących drzwi do pom. sanitarnych na 
nowe o szerokość  światło  przejścia min 90 cm. Projektuje się  drzwi  płycinowe firma 
DANA lub równorzędne,  drzwi medyczne pokryte laminatem HPL 0.8 mm ościeżnica 
drewniana. 
Przed zamontowaniem stolarki drzwiowej wykonawca ma obowiązek sprawdzić wymiary 
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otworów  drzwiowych.  W  wysokości  ościeża  powinny  być  uwzględnione  posadzki 

wykończone do ostatniej warstwy. W przypadku stwierdzenia odchyłek od prawidłowych 

wymiarów lub innych usterek, należy je zlikwidować przed przystąpieniem do montażu 

ościeżnic.

 Luzy  na  wbudowanie  powinny  być  uzupełnione  i  uszczelnione  pianką  montażową 

poliuretanową.  Przy  montażu  drzwi  stosować  się  w  szczególności  do  zaleceń 

producenta.  Możliwość  zastosowania   laminatu   w  kolorystyce  uzgodnionej  z 

inwestorem, laminaty gładkie lub drewnopodobne.

Laminat zastosowany musi byc odporny na środki czystości i dezynfekcyjne. 

10. Stolarka zewnętrzna

Nie projektuje się wymiany stolarki zewnętrznej.

11. Okładziny ścienne

W pomieszczeniach  łazienek  płytki  ceramiczne  ścienne  do  wys  zgodnie  z  rysunkami 
architektury  powyżej płyta GKBI malowana farbą  krzemianową   do pom. sanitarnych, 

sufity podwieszane na konstr systemowej z płyt GKBI  malowane j.w.

12. Wentylacja pomieszczeń 
 

Dla poszczególnych pomieszczeń zagwarantować należy odpowiednią krotność wymiany 
powietrza.  Przewiduje się modernizację usprawnienie istniejącej wentylacji grawitacyjnej 
poprzez  zainstalowanie  wentylatorów  kanałowych  wspomagających  wentylację 
grawitacyjną.  Wentylatory  spiąć  z  wyłącznikiem oświetlenia.  Rozprowadzenie  kanałów 
wentylacyjnych  w  przestrzeni  między  sufitem  powieszonym  a  istniejącym  stropem 
wykonać z przewodów elastycznych z izolacją akustyczną np. firmy DOSPEL.

          13. Roboty wykończeniowe

Powierzchnie  ścianek  działowych  GK  należy  wykończyć  zgodnie  z  technologią 
i instrukcją producenta.
Projektuje się ułożenie płytek gresowych  formatu 40x40xcm na posadzkach w odcieniu 
szarego betonu z opaską  kremową  wokół  ściany z  płytek  gresowych j.w 40x40cm w 
kolorze jasnego beżu. Dla uszczelnienia poszycia proponuje się  zastosowanie izolacji 
poziomej w postaci płynnej gumy. Pozostawić 1 dzień  do wyschnięcia  nie chodzić po 
preparacie. 
Ścieralność  dopuszczająca użycie  płytek  w przestrzeni  publicznej  o dużym natężeniu 
ruchu.  Płytki  40x40  cm  Ceramika  Gres  CAMPANA kolekcja  terakoty  w  naturalnych 
kolorach. 

Ściany obłożone płytką gresową o wymiarach 30x60cm w układzie poziomym. Ceramika 
Gres CAMPANA kolekcja terakoty w naturalnych kolorach. kolor beton naturalny.

        Zastosowano dekor z listwy stalowej stal polerowana wklejana w płytkę na wysokości 5 
pasa. szerokość listwy 1,5cm, montowana w układzie poziomym.

 Przy misach ustępowych zastosowano na ścianie płytkę ceramiczną ścienna gres 
rektyfikowany   w kolorze i fakturze drewna montaż w układzie pionowym i poziomym 
szczegół na rysunkach. 
Montaż  luster  wklejanych w ścianę  z  opaską  wokół   z  płytki  ściennej  przyciętej  do  
szer. 3 cm. Kafle ścienne układane do do wysokości  7 formatów czyli 210cm + dekor z 
listwy stalowej nierdzewnej. Powyżej ściana malowana farbą jw. 

       Zastosowana fuga w kolorze szarym o szer 2mm, styki ścian pionowe oraz styk ściany z 
posadzką wykończyć masą sylikonową elastyczną w kolorze odpowiadającym kolorze 
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fugi  firmy SOPRO. Styk płyt GKBI przed malowaniem należy akrylować.
Ściany wewnętrzne należy malować min. dwukrotnie farbą krzemianową dyspersyjną , 
klasy S (odporną na szorowanie).

          Sufity malować dwukrotnie farbą krzemianową dyspersyjną kryjącą białą.
      Powłoki malarskie można nanosić po wyschnięciu gruntu. Wszystkie podłoża malować 

dwukrotnie. 

     Farbę należy nanosić wałkiem, pędzlem lub natryskowo. Jako warstwę wierzchnią 
projektuje się farbę krzemianową w kolorystyce jasnej - (biel jaśminowa).

14. Instalacje

W  lokalu istnieją następujące instalacje:• instalacja wodno- kanalizacyjna• instalacja wentylacji i klimatyzacja• instalacja elektryczna • nisko prądowa• teletechniczna

W  zakresie  przedmiotowej  modernizacji  łazienek  podlegać  będą  w.w  instalacje  
w zakresie niezbędnym .

Instalację  i  urządzenia  elektryczne  należy  wykonać  w  sposób  zapewniający  ciągłą 
dostawę  energii,  bezpieczeństwo  użytkowania  oraz  spełnienie  wymogów  ochrony 
środowiska  oraz  wymagań  określonych  w  przepisach  dotyczących  projektowania  i 
budowy urządzeń oraz Polskich Norm.
Instalację elektryczną należy wyposażyć w wyłączniki różnicowo – prądowe skutecznie 
chroniące obiekt przed powstaniem pożaru z powodu uszkodzenia instalacji elektrycznej

    15. Oświetlenie

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, stanowiących miejsca pracy (pobyt 

czasowy; pomieszczenie WC i pomieszczenie techniczne)  dostęp  światła wyłącznie 

sztucznego. 

Oświetlenie  sztuczne  zaprojektowano  zgodnie  z  PN  zapewniając  norowe  wartości 
oświetlenia.  Zapewniono oznakowanie ewakuacyjne w postaci piktogramów.
W sufitach  podwieszanych  zastosowano energooszczędne lampy wpuszczane Down 
light  typ  ROUNDA LED  18W  NW-W  Firmy  Kanlux  z  czujką  ruchu  i  opóźnieniem 
zgaszenia. Nad lustrami zastosowano kinkiety ścienne   łazienkowy Drop 8730001 428 
mm SMD Led 10 W  800jm 2700K IP 44 BRITOP
 Dodatkowo  w  łazienkach  dla  osób  niepełnosprawnych  zaprojektowano  system 
przywoławczy.  Typowym  zastosowaniem  jest  utrzymanie  bezpieczeństwa  toalet  i 
urządzeń w sektorze publicznym. Budynki w których określone osoby mogą się znaleźć 
w trudnej sytuacji takiej jak upadek lub zasłabnięcie wywołanie alarmu poprzez użycie 
przycisku pociągowego może znacznie ułatwić  wezwanie pomocy.   Sygnał  alarmowy 
uruchamiany  jest  za  pomocą  łącznika  pociąganego  instalowanego  obok  WC  .  Na 
wypadek  upadku  należy  zainstalować  sznur  tak  by  był  dostępny  również  w  pozycji 
leżącej.  Alarm  wyłącza  się  przyciskiem  kasowania  znajdującym  się  obok  drzwi  do 
toalety.  System  ABB  Signal  –  system  przyzywowy.  Wytyczne  montażu  zgodnie  z 
zaleceniami producenta systemu.
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  16. System ogrzewania i c .w.u.

Istniejące  centralne  ogrzewanie  za  pomocą  grzejników.  Przewiduje  się  wymianie 
istniejących grzejników na nowe ze zmianą lokalizacji,  parametr grzewczy bez zmian.
Ciepła  woda  użytkowa  dostarczana  centralnie  z  pompy  powietrznej  ciepłej  wody 
użytkowej  zlokalizowanej  na  II  piętrze  w pom.  technicznym.  Rozwiązanie  techniczne 
w opracowaniu branżowym. 

17. Sposób i miejsce odprowadzania ścieków

Wszystkie urządzenia włączone do istniejącej kanalizacji sanitarnej po wymianie pionów 
i przyłączy do urządzeń sanitarnych na nowe.

 UWAGI KOŃCOWE

· Ze względu na charakter obiektu, obiekt w użytkowaniu   wszystkie wymiary i rzędne 
należy  sprawdzić  na  budowie,  a  zaistniałe  niezgodności  pomiędzy  projektem 
architektoniczno  -  budowlanym  i  pozostałymi  opracowaniami  branżowymi,  a  stanem 
istniejącym  należy  wyjaśnić  i  uzgodnić  z  głównym  projektantem  i  projektantami 
branżowymi.

· Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część 
niniejszego opracowania

· Projekt  jest  chroniony  Prawami  Autorskimi  (Dz.  U.  U.  94.24.83.  z  dnia  04.02.1994). 
Wszystkie  informacje  zawarte  w  projekcie  stanowią  własność  Pracowni  Projektowej 
ARCHI PROJEKT s.c  i  nie wolno ich użyć  ponownie,  kopiować  i  reprodukować  bez 
zgody pisemnej pracowni.

   Wymagania dotyczące użytych materiałów:  

Wszystkie  materiały  użyte  w  budowie  winny  być  nowe,  nieużywane,  winny  również 
uwzględniać  wszystkie  nowoczesne  rozwiązania  materiałowe  i  techniczne.  Wszelkie 

materiały,  wyroby  i  urządzenia  stosowane   winny  być  najwyższej  jakości,  odpowiadać 
Polskim Normom, odnośnym przepisom ich stosowania i wykorzystania. Wszelkie materiały i 

elementy budowlane  dopuszczone do stosowania  na budowie  winny  posiadać  stosowne 

polskie certyfikaty,  atesty i  świadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych 

instytucji.  Materiały  zamienne  wymagają  zatwierdzenia  przez  projektanta  i  nie  mogą 

posiadać cech i parametrów gorszych od przyjętych w opracowaniu.  

 Uwagi końcowe.

Zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych. Wejścia do wszystkich pomieszczeń  
rozwiązano bezprogowo. 
Minimalna wysokość pom. po obniżeniu sufitu podwieszonego 250cm.

Budynek jest wyposażony w instalację zapewniającą wodę zdatną do picia, utrzymania 
higieny, oraz na potrzeby gospodarcze.
Ciepłą wodę użytkową zapewniono z zasobnika c.w.u zasilanego z powietrznej pompy 
ciepła a okresowo wspomaganej grzałką elektryczną. Szczegółowe rozwiązania w 
opracowaniu  branżowym.

Wszystkie  pomieszczenia,  które  tego  wymagają  posiadają  odpowiednią  wentylację. 
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Wszystkie instalacje zaprojektowane zostały w sposób taki,  aby nie stwarzały ryzyka 
wypadku podczas użytkowania i spełniają wymagania dotyczące BHP.
Materiały  wykończeniowe,  meble  i  urządzenia  będą  posiadały  odpowiednie  atesty  i 
aprobaty techniczne. Projektowane przegrody wewnętrzne posiadają izolację akustyczną 
nie mniejszą od wymaganej w Polskiej Normie.
Ścieki sanitarne odprowadzone zostały do istniejącej kanalizacji sanitarnej.
Kabiny sanitarne wykonać  jako przegroda do pełnej  wysokości  ,  stosując wentylację 
wspomaganą mechanicznie w każdej z nich.
Inwestor  dopuszcza zmianę  poszczególnych projektowanych elementów wykończenia 
będących  przedmiotem  niniejszego  opracowania,  pod  warunkiem  utrzymania 
projektowanego  efektu  wnętrzarskiego  z  zachowaniem  parametrów  technicznych  i 
jakościowych nie gorszych niż w przykładowych zestawieniach.
Wymagana jest akceptacja projektanta wnętrz w zakresie formy , koloru, wykończenia 
powierzchni  i  parametrów  technicznych  dla  zamiennych  elementów.  Można  przyjąć 
materiały zgodnie  opisem lub porównywalnej jakości.
Wymagana jest  akceptacja  Projektanta w zakresie formy ,  koloru,  wykończenia 
powierzchni i parametrów technicznych dla zamiennych elementów.
Pojawiające  się  w  opisie  propozycje  wykonania  poszczególnych  prac  zawierają 
wytyczne  odnośnie  użytych  materiałów  ,  zezwala  się  przyjąć  materiały  z  opisu  lub 
równorzędnej jakości.
Pochwyty dla osób niepełnosprawnych stal nierdzewna o25mm

             

Wszystkie łazienki wyposażyć w :

dozownik  mydła  w  płynie  elektryczne  suszarki  do  rąk,dozownik  łokciowy  do  płynów 

dezynfekcyjnych,kosz na śmieci, pojemnik stal nierdzewna na papier toaletowy, pojemniki na 

torebki  higieniczne,  umywalka  wyposażona  w  baterię  bezdotykową  stal  połysk  DEANTE, 

uchwyty  przy umywalkowe stałe i ruchome stal nierdzewna połysk.
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